UCHWAŁA NR LI/396/00
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 maja 2000 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/99 Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie przystępowania Miasta Krakowa
do podmiotów mających na celu realizację programu „Konsorcjum”
zmienionej uchwałą Nr XLIII/339/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 zm.: Dz. U. Nr 58
poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107
poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/,
uchwały Nr XIV/111/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie
pozyskiwania mieszkań – Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXIV/173/99 z dnia 23 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą
Nr XLIII/339/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1/ tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „w sprawie przystępowania Miasta Krakowa
do realizacji programu „Konsorcjum”,
2/ w § 1 wykreśla się słowa „o których mowa w pkt 6 załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały”,
3/ § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Miasto Kraków na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa może
przystąpić do wybranego podmiotu lub podmiotów, o których mowa w §1 pkt 1
uchwały Nr XIV/111/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie
pozyskiwania mieszkań, wyłonionych w drodze przetargu pisemnego.
2. Kryteria przetargu obejmują w szczególności warunki określone w § 5 i załączniku
do uchwały nr XXIV/173/99.
3. Zarząd Miasta w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia części jawnej przetargu
przedstawi Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta do
podmiotów realizujących program „Konsorcjum” zawierający szczegółowy
harmonogram realizacji programu, kryteria oceny jego realizacji i sposobu rozliczeń
z Miastem, sposoby oraz terminy i powierzchnie przekazywanych gruntów. Nie
podjęcie przedmiotowej uchwały oznacza odstąpienie Miasta od realizacji programu
„Konsorcjum”, a w konsekwencji tego nie zostanie wybrana żadna z ofert złożonych
w przetargu.
4. Podmiotom uczestniczącym w ww. postępowaniu przetargowym nie mogą
przysługiwać roszczenia z tytułu poniesionych kosztów uczestnictwa w przetargu.
5. Zarząd Miasta jest upoważniony do odstąpienia od realizacji programu
„Konsorcjum” na każdym jego etapie a w szczególności w przypadku nie
wywiązywania się podmiotu realizującego program „Konsorcjum” ze zobowiązań
wobec gminy.”,

- 2 4/ § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Z dniem przystąpienia Miasta do podmiotu lub
podmiotów realizujących program „Konsorcjum” Prezydent Miasta powoła zespół
zadaniowy upoważniony do stałego monitorowania i nadzorowania realizacji programu
w imieniu Miasta. Zarząd Miasta składa sprawozdanie Radzie z realizacji programu nie
rzadziej niż raz na pół roku.
5/ w § 5 ust. 2 słowa „załącznik Nr 2” zastępuje się słowami „załącznik”,
6/ uchyla się Załącznik nr 1,
7/ załącznik Nr 2 otrzymuje oznaczenie „Załącznik”,
8/ w nowym Załączniku, o którym mowa w pkt 7, pierwsze zdanie po tytule otrzymuje
brzmienie: „W chwili składania ofert przed podmiotem zgłaszającym wolę realizacji
programu „Konsorcjum” stawia się następujące kryteria organizacyjne:”
9/ W §1 projektu dodaje się punkt 9 o treści:
W załączniku do uchwały XXIV/173/99:
w pkt. 10 skreśla się słowa „ ... w organach spółki,” i w to miejsce dodaje się słowa „ o
których mowa w §3.”
w pkt.11 zastępuje się słowa „ ... współdziałania wszystkich członków zarządu"
słowami: „ ... zgody przedstawicieli Miasta”.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XLIII/339/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r.
w sprawie przystępowania Miasta Krakowa do podmiotów mających na celu realizację
programu „Konsorcjum”.
§ 3.
Zarząd Miasta ogłosi jednolity tekst uchwały w terminie 14 dni roboczych od daty jej
nowelizacji.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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