UCHWAŁA NR LXXXIII/717/01
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 lipca 2001 r.

w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 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, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.
718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
W celu uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów - przedkłada się Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Statutu Miasta
Krakowa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr LXXXIII/717/01
Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r.
UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz.
552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497/ Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Miasta Krakowa stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta
Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. zmienionej uchwałą Nr CXVII/1042/98 Rady Miasta Krakowa z dnia
20 maja 1998 r. /tekst jednolity Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa z 1998 r. Nr 11 poz. 43/ wprowadza
się następujące zmiany:
1/ § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.
1. Miasto Kraków jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego stanowi wspólnotę
samorządową jej mieszkańców .
2. Ustrój wspólnoty, o której mowa w ust. 1 określają ustawy oraz niniejszy Statut.”,
2/ § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.
Miasto Kraków posiadając osobowość prawną działa we własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność.”,
3/ § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3.
Ilekroć w Statucie Miasta Krakowa jest mowa o:
1/ „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2/ „ustawie o samorządzie powiatowym” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym,
3/ „Statucie” - należy przez to rozumieć Statut Miasta Krakowa,
4/ „Mieście” - należy przez to rozumieć gminę miejską Kraków - miasto na prawach powiatu,
5/ „Radzie” - należy przez to rozumieć Radę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zwaną też
Radą Miasta Krakowa,
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7/ „Przewodniczącym” lub „Wiceprzewodniczącym” - należy przez to rozumieć odpowiednio
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa,
8/ „Prezydencie” - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa,
9/ „radnym” - należy przez to rozumieć radnego Miasta Krakowa,
10/ „sesji” - należy przez to rozumieć sesję Rady Miasta Krakowa,
11/ „komisji” - należy przez to rozumieć komisję Rady Miasta Krakowa,
12/ „Magistracie” - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Krakowa, tradycyjnie określany
„Magistratem Miasta Krakowa”,
13/ „Dyrektorze Magistratu” - należy przez to rozumieć właściwego dyrektora określonego w
regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa,
14/ „dzielnicy” - należy przez to rozumieć dzielnicę Miasta Krakowa,
15/ „członku Zarządu” - należy przez to rozumieć członka Zarządu Miasta Krakowa (Prezydenta,
Wiceprezydenta),
16/ „klubie” – należy przez to rozumieć klub radnych.”,
4/ dotychczasowy § 3 oznacza się jako § 4,
w § 4:
a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Miasto Kraków posługuje się barwami biało-błękitnymi oraz herbem i pieczęcią według
wzorów zatwierdzonych uchwałą Rady.”,
b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa jest Medal „Cracoviae Merenti” przyznawany
przez Radę na wniosek Komisji Medalu. Komisję Medalu ustanawia Rada.”,
c/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Najwyższym wyróżnieniem Miasta Krakowa jest Honorowe Obywatelstwo Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa nadawane przez Radę na wniosek Komisji Głównej przyjęty
bezwzględną większością głosów składu tej komisji.”,
5/ dotychczasowy § 4 oznacza się jako § 5 o następującym brzmieniu:
„§ 5.
1. Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Do zakresu działania Miasta należy również wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i
straży.”,
6/ dotychczasowy § 5 oznacza się jako § 6,
7/ dotychczasowy § 6 skreśla się,
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a/ zapis początkowy otrzymuje brzmienie:
„Mieszkańcy Miasta w głosowaniu powszechnym: ...”
b/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1/ wybierają Radę w liczbie określonej ustawą,”
c/ w pkt 2 lit. „a” skreśla się wyrazy „mieszkańców Miasta”,
9/ wprowadza się nowy § 8a w brzmieniu:
„§ 8 a.
1. Działalność organów Miasta jest jawna.
2. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
3. Informacja o miejscu, terminie i przedmiocie obrad Rady oraz posiedzeniu jej komisji
zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń Magistratu na 7 dni przed sesją lub posiedzeniem oraz
przesyłana do redakcji lokalnej prasy, radia i telewizji.
4. Obywatele mają prawo wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji.
5. Obywatele mają prawo uzyskiwania informacji oraz dostępu do dokumentów wynikających z
wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Miasta i komisji.
6. Protokoły sesji Rady, posiedzeń komisji i Zarządu oraz interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
są do wglądu w Magistracie oraz są dostępne w miejskiej stronie internetowej.
7. Korzystanie z dokumentów odbywa się na terenie Magistratu.
8. Szczegółowy tryb udostępniania dokumentów i korzystania z nich określa Prezydent w drodze
zarządzenia.”,
10/ § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.
Radny lub członek Zarządu, przy podejmowaniu decyzji w związku z pełnioną funkcją, ma
obowiązek kierować się wyłącznie interesem wspólnoty samorządowej Miasta. Radny lub członek
Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, w Zarządzie ani w komisji, jeżeli dotyczy
ono jego interesu prawnego.”,
11/ w § 10:
a/ skreśla się ust. 2,
b/ dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2 o brzmieniu:
„2. Przewodniczący:
1/ organizuje pracę Rady, w tym w szczególności:
a/ ustala porządek obrad sesji w porozumieniu z Zarządem i Komisją Główną,
b/ przygotowuje i zwołuje sesje Rady,
c/ koordynuje realizację zadań Rady i jej organów,
d/ udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatów,
e/ deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
f/ przewodniczy obradom Rady,

- 4 g/ reprezentuje Radę na zewnątrz,
h/ wykonuje inne zadania określone ustawą, Statutem oraz wskazane przez Radę,
2/ systematycznie składa na sesjach informacje o działaniach podejmowanych przez siebie
między sesjami.”,
c/ dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 3 o brzmieniu:
„3. Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego przejmuje do wykonania obowiązki,
o których mowa w ust. 2. W przypadku niewskazania w sytuacji tego wymagającej obowiązki
te przejmuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący.”,
12/ skreśla się § 11,
13/ § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12.
Dla nadania odpowiedniego wyrazu wydarzeniom szczególnej rangi, wręczania odznaczeń,
nadawania tytułów honorowych i wyróżnień, Przewodniczący zwołuje uroczystą sesję Rady, z tym
że porządek obrad tej sesji obejmuje wyłącznie realizację celu jej zwołania.”,
14/ w § 13:
a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia pisemnego
wniosku przez:
1/ Zarząd,
2/ co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.”,
b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien określać przedmiot sesji.”,
15/ § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.
1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia pisemnie radnych, co
najmniej na 7 dni przed terminem obrad. Zawiadomienia i projekty doręcza się do wyznaczonych
do tego i imiennie oznaczonych skrytek radnych.
2. O sesji nadzwyczajnej powiadamia się radnych co najmniej na 3 dni przed terminem sesji.
3. Dokumenty przeznaczone dla radnych na sesję zwyczajną umieszcza się w wyznaczonych do tego
celu i imiennie oznaczonych skrytkach w terminie 7 dni przed sesją, a w przypadku sesji
nadzwyczajnej w terminie 3 dni przed sesją.”,
16/ w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po stwierdzeniu, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych w liczbie
stanowiącej quorum do podejmowania uchwał, Przewodniczący otwiera sesję lub jej kolejne
posiedzenie, wypowiadając formułę: Otwieram ... sesję (... posiedzenie ... sesji) Rady Miasta
Krakowa.”,
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a/ w ust. 1 wyraz „rady” zastępuje się wyrazem „Rady”,
b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Radnych obecnych w sali obrad i niebiorących udziału w głosowaniu liczy się do quorum.”,
c/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili posiedzenie przyczyniając
się do niezachowania quorum i doprowadzając do konieczności odroczenia sesji, odnotowuje
się w protokole sesji.”,
18/ w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radnych obecnych na odroczonej sesji uznaje się za powiadomionych o terminie jej
kontynuowania.”,
19/ § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18.
1. Porządek obrad sesji, z zastrzeżeniem § 12, powinien zawierać co najmniej:
1/ przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany,
2/ interpelacje radnych,
3/ projekty uchwał Rady,
4/ odpowiedzi Prezydenta na interpelacje radnych,
5/ jako ostatni punkt każdego posiedzenia sesji „Oświadczenia i komunikaty”.
2. Porządek obrad sesji nadzwyczajnej może nie zawierać spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.
3. Po otwarciu sesji Przewodniczący przedstawia Radzie porządek obrad oraz przyjmuje propozycje
jego zmian.”,
20/ § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19.
1. Z wnioskiem o wprowadzenie lub zdjęcie punktu porządku obrad może wystąpić Zarząd, komisja
lub co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady z zastrzeżeniem ust. 2. Z wnioskiem o
wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji może wystąpić komisja, klub lub co najmniej
1/10 ustawowego składu Rady.
2. Do zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej wymagana jest zgoda wnioskodawcy tej sesji.
3. Wnioski o zmianę porządku obrad zgłoszone zgodnie z ust. 1 i 2 oraz wprowadzenie dodatkowego
punktu w trybie określonym w § 32 przyjmowane są przez Radę bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
4. Propozycje zmian porządku obrad mogą być zgłaszane tylko w punkcie sesji - „Przedstawienie
porządku obrad sesji oraz jego zmiany” z zastrzeżeniem ust. 5 i § 32.
5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący ma prawo postawić pod głosowanie wniosek o
wycofanie projektu uchwały z porządku obrad w dowolnym czasie trwania sesji. Rada rozstrzyga o
wycofaniu projektu uchwały z porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego
składu Rady.
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jego zmiany” Przewodniczący wprowadza do porządku obrad sesji wniesiony przez Zarząd projekt
uchwały Rady, jeżeli wpłynął on do Przewodniczącego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
sesji.”,
21/ w § 20:
a/ w ust 1 wyrazy „co najmniej 8 radnych” zastępuje się wyrazami „co najmniej 1/10 ustawowego
składu Rady”,
b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach dokonywać zmian w kolejności punktów
przyjętego porządku obrad oraz zarządzać przerwę w posiedzeniu informując niezwłocznie
Radę o przyczynach swojej decyzji.”,
c/ w ust. 3 wyrazy „w trakcie obrad” zastępuje się wyrazami
„w posiedzeniu”,
d/ w ust. 4 po wyrazie „przerwę” dodaje się wyrazy „w posiedzeniu”,
22/ w § 21:
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, gdy w czasie i w miejscu obrad Rady forma lub treść wystąpienia mówcy w
sposób oczywisty narusza powagę sesji, Przewodniczący może odebrać mu głos, odnotowując
ten fakt w protokole sesji.”,
b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący nakazuje opuszczenie miejsca obrad osobie niebędącej radnym, która swoim
zachowaniem zakłóca porządek lub w inny sposób uchybia powadze sesji.”,
c/ w ust. 3 po wyrazach „w miejscu obrad” wstawia się przecinek,
23/ § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22.
1. Radny, w trakcie sesji Rady, najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad daną sprawą, może
składać wnioski formalne pozostające w związku z tą sprawą. W sprawie wniosku formalnego i
dla sprostowania Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wniosek formalny uznaje się wniosek o:
1/ zmianę kolejności porządku obrad,
2/ zamknięcie listy mówców,
3/ przerwanie dyskusji,
4/ ograniczenie lub wydłużenie czasu wypowiedzi,
5/ przerwę w posiedzeniu,
6/ zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
7/ głosowanie bez dyskusji,
8/ stwierdzenie quorum,
9/ sprawdzenie listy obecności,
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11/ odesłanie projektu uchwały do komisji lub projektodawcy, zawierający wskazanie adresata,
cel odesłania oraz zadania do wykonania,
12/ odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu.
3. Wniosek o odesłanie do komisji lub do projektodawcy może być zgłoszony wyłącznie w drugim
czytaniu lub przy rezolucjach i uchwałach Rady rozstrzyganych w jednym czytaniu.
4. O wniosku formalnym Rada rozstrzyga bez zbędnej zwłoki w głosowaniu, z wyjątkiem wniosków
określonych w ust. 2 pkt 11 i 12 oraz § 34 ust. 2, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz jednego
głosu „za” i jednego „przeciw”.
5. Wnioski wymienione w ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 Przewodniczący poddaje pod głosowanie po
odczytaniu listy zapisanych do głosu. Decyzja Rady nie pozbawia referenta prawa głosu do
złożenia wyjaśnień lub udzielenia odpowiedzi na pytania.
6. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny pozostający w związku z daną sprawą nie może być
zgłoszony ponownie.”,
24/ § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23.
1. Po zakończeniu lub zamknięciu dyskusji nad daną sprawą, Przewodniczący udziela głosu
referentowi w celu udzielenia odpowiedzi na zagadnienia poruszane w dyskusji, a następnie:
1/ stwierdza odbycie pierwszego lub drugiego czytania albo też ogłasza zakończenie obrad nad
daną sprawą,
2/ w razie potrzeby zarządza przystąpienie do głosowania lub określa jego termin.
2. Po głosowaniu nad danym punktem porządku obrad radny może złożyć oświadczenie „votum
separatum” zawierające uzasadnienie. Czas oświadczenia nie może przekroczyć 2 minut.
3. Inne niż wymienione w ust. 2 oświadczenia radny składa w części sesji do tego przeznaczonej.
4. Czas składania oświadczenia radnego nie może przekroczyć 2 minut, a klubu - 4 minut.
5. Przewodniczący może zadecydować o przyjęciu do protokołu sesji wystąpienia lub oświadczenia
radnego niewygłoszonego bezpośrednio w trakcie obrad, o czym zobowiązany jest powiadomić
Radę.
6. Na wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady Przewodniczący odczytuje treść
złożonych oświadczeń.”,
25/ w § 24:
a/ w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku niewyczerpania porządku obrad, Przewodniczący kończy
wypowiadając formułę: Zamykam ... posiedzenie ... sesji Rady Miasta Krakowa.”,

posiedzenie,
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c/ skreśla się ust. 3,
26/ w § 25 ust. 2:
a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1/ numer sesji,”,
b/ pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4/ imię i nazwisko przewodniczącego obradom,”,
c/ pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6/ podjęte uchwały Rady wraz z wynikiem głosowania,”,
d/ pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8/ zgłoszone „votum separatum”, w tym imię i nazwisko zgłaszającego oraz przedmiot, którego
dotyczy,”,
d/ pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9/ inne sprawy wskazane do odnotowania przez Przewodniczącego,”,
27/ § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26.
1. Przewodniczący zapewnia dziennikarzom dostęp do dokumentów związanych z sesją.
2. Przewodniczący popularyzuje wyniki prac Rady, a w szczególności może organizować:
1/ transmisję przebiegu obrad Rady poza miejsce obrad,
2/ filmowanie prac Rady.
3. Przewodniczący po konsultacji z Komisją Główną ustala sposób i zakres informowania
mieszkańców o sesji lub jej części, w której wyłączono jawność.”,
28/ w § 27:
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada i powołane przez nią komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał.”,
b/ w ust. 2:
- po wyrazach „Inicjatywa uchwałodawcza” dodaje się wyrazy „w Radzie”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3/ co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady”,
- w pkt 4 wykreśla się wyraz „personalnych”,
- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5/ Przewodniczącemu.”,
c/ w ust. 3 wyrazy „projektów uchwał” zastępuje się wyrazami „projektu uchwały”,
d/ w ust. 7 wyrazy „posiedzeń sesyjnych” zastępuje się wyrazami
„posiedzenia sesji”,
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a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwała Rady mająca charakter deklaracji, oświadczenia lub wniosku nosi nazwę rezolucji.”,
b/ w ust. 2 wyrazy „co najmniej 8 radnych” zastępuje się wyrazami „co najmniej 1/10 ustawowego
składu Rady”,
c/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Tekst projektu rezolucji doręcza się radnym przed rozpoczęciem sesji. Wprowadzenie rezolucji
do porządku obrad nie może nastąpić w trybie określonym w § 32.”
30/ w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W postępowaniu uchwałodawczym projektodawca przyjmuje uwagi, wnioski i poprawki do
projektu uchwały oraz uwzględnia je w formie autopoprawki lub przygotowuje je do głosowania
przez Radę.”
31/ w § 30:
a/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Projekt uchwały przedkładany Radzie przed pierwszym czytaniem wymaga:
1/ opinii prawnej,
2/ opinii właściwej komisji - dla projektów przygotowanych przez Zarząd,
3/ opinii Zarządu - dla projektów przygotowanych przez komisje,
4/ opinii Zarządu i właściwej komisji - dla projektów przygotowanych przez grupę radnych.
Przewodniczący ustala właściwą komisję i koordynuje wydawanie opinii, o których mowa.”,
b/ dotychczasowy ust. 4a oznacza się jako ust. 5 w brzmieniu:
„5. Właściwa komórka organizacyjna ma obowiązek przedstawić swą opinię prawną w terminie do
7 dni od przedłożenia jej projektu uchwały.”,
c/ dotychczasowy ust. 4b oznacza się jako ust. 6,
d/ dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 7,
e/ dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 8 w brzmieniu:
„8. Projekt uchwały Rady, której realizacja zwiększa wydatki budżetu Miasta, w tym także projekt
uchwały w sprawie referendum, wymaga opinii komisji właściwej w sprawach budżetu.”,
f/ dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 9 w brzmieniu:
„9. Projekt uchwały Rady powinien być przedłożony Przewodniczącemu w terminie co najmniej
14 dni przed sesją.”,
g/ dotychczasowy ust. 8 oznacza się jako ust. 10 w brzmieniu:
„10. Na wniosek projektodawcy poparty przez co najmniej 1/3 ustawowego składu, Rada może
odstąpić od wymogu określonego w ustępie 9 z wyłączeniem zakresu wymienionego w § 34
ust. 2.”,

- 10 h/ dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się do wniesionych przez Zarząd projektów uchwał,
wnioskowanych przez Prezydenta w trybie § 19 ust. 6.”
32/ w § 32 ust. 1 wyrazy „co najmniej 30 radnych” zastępuje się wyrazami
„co najmniej 2/5 ustawowego składu Rady”,
33/ § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33.
1. Projektodawca może wprowadzić autopoprawki do projektu uchwały Rady w terminie określonym
przez Przewodniczącego, a po jego upływie wyłącznie takie autopoprawki, które wynikają z treści
zgłoszonych poprawek. Projektodawca może wycofać zgłoszony projekt uchwały przed
rozstrzygającym głosowaniem projektu.
2. Jeżeli grupa radnych sygnująca projekt uchwały Rady lub wniosek wynikający z przepisu ustawy,
wskutek oświadczenia jej członka o wycofaniu poparcia przestaje stanowić uprawnioną grupę,
projekt lub wniosek z chwilą tego wycofania nie traci ważności.”,
34/ § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyjątkowo, Rada może na wniosek co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady odstąpić od
drugiego czytania, z wyłączeniem spraw dotyczących:
1/ uchwalenia budżetu gminy oraz przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3/ uchwalenia programu gospodarczego,
4/ podjęcia uchwały w sprawach podatków i opłat,
5/ podjęcia uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu,
6/ podjęcia uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel
odpowiedniego majątku,
7/ ustalenia zakresu działania dzielnicy oraz zasad przekazywania jej składników mienia do
korzystania,
8/ podjęcia uchwały o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej,
9/ podjęcia uchwały o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej.”,
35/ § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35.
1. Głos w dyskusji nie może trwać dłużej niż 4 minuty, a w razie ponownego zabrania głosu - 2
minuty. Przewodniczący może określić zwiększenie powyższego limitu czasowego przy
rozstrzyganiu problemów szczególnie istotnych.
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sprawie.
3. Ograniczeń czasowych nie stosuje się do wystąpień:
1/ przedstawicieli władz centralnych zaproszonych do udziału w sesji i innych gości,
2/ przedstawicieli klubowych, radnych referujących w imieniu komisji oraz radnych referujących
projekt grupy radnych,
3/ Prezydenta lub jego przedstawicieli dokonujących w jego imieniu wprowadzeń do dyskusji nad
tematyką sesji, udzielających wyjaśnień dotyczących projektów uchwał, których
projektodawcą jest Zarząd, udzielających odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych.”,
36/ § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36.
1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady obejmuje:
1/ wprowadzenie projektodawcy,
2/ prezentację opinii właściwej komisji wraz z wnioskami mniejszości lub opinii Zarządu,
3/ zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji poprawek,
4/ dyskusję nad projektem.
2. Prawo zgłaszania poprawek do projektu przysługuje Zarządowi, komisjom, klubom i radnemu.
3. Ogłaszając zakończenie pierwszego czytania, Przewodniczący określa termin wprowadzania
autopoprawek, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 oraz późniejszy od niego termin zgłaszania poprawek
do projektu uchwały Rady.
4. Wszystkie poprawki składa się w formie pisemnej.”,
37/ w § 37:
a/ ust. 1 wyrazy „Biuro Rady Miasta Krakowa” zastępuje się wyrazami „Właściwa komórka
organizacyjna Magistratu obsługująca Radę Miasta Krakowa”,
b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poprawki zgłoszone do projektu uchwały Rady głosowane są przed głosowaniem nad
projektem uchwały. Przewodniczący może odroczyć głosowanie nad całością projektu
uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi
sprzeczność między poszczególnymi przepisami. W miarę możności głosowanie powinno
odbyć się na tym samym posiedzeniu sesji.”,
c/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Projekt uchwały, który nie uzyskał w głosowaniu wymaganej większości, uznaje się za
odrzucony.” ,
38/ § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38.
1. Wszystkie głosowania Rady są jawne, z wyjątkiem gdy ustawa stanowi inaczej.
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urządzenia do liczenia głosów. W przypadku głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia
głosów, stosowną dokumentację głosowania załącza się do protokołu sesji.
3. W razie braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia
głosów, przewodniczący obradom może zarządzić głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie
głosów przez Wiceprzewodniczących lub wskazane osoby.
4. W sprawach merytorycznych, na wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady,
przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni
kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez przewodniczącego obradom lub
wskazanego przez niego radnego, oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do stenogramu.
5. W razie gdy wynik głosowania budzi wątpliwości, na pisemny wniosek co najmniej 1/10
ustawowego składu Rady, zawierający uzasadnienie, Rada może postanowić o powtórzeniu
głosowania, z tym że:
1/ może być ono dokonane tylko w trakcie posiedzenia, na którym odbyło się głosowanie,
2/ powtórzeniu nie podlega głosowanie imienne lub tajne.
Postanowienie o powtórzeniu głosowania oznacza równocześnie unieważnienie poprzedniego
głosowania w tej sprawie.”,
39/ w § 41 ust 1 po wyrazach „udział w sesjach” skreśla się wyraz „Rady”,
40/ w § 42:
a/ w pkt 1 skreśla się wyraz „Rady”,
b/ w pkt 3 wyraz „roboczym” zastępuje się wyrazem „kontrolnym”,
41/ w § 43:
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady.”,
b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kluby radnych w swych działaniach powinny kierować się obyczajami demokratycznymi oraz
wspierać radnych w ich prawach i powinnościach, wypływających z zasady mandatu wolnego,
a także z zasady reprezentacji określonej ustawowymi przepisami.”,
c/ ust. 5 skreśla się,
d/ dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 5 i w tym ustępie wyrazy „liczących co najmniej 8
radnych” zastępuje się wyrazami „co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady.”,
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a/ w ust. 7 pkt 2 skreśla się wyraz „swej”,
b/ ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do
Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie
„Odpowiedzi na interpelacje”.”,
c/ w ust. 12 skreśla się wyrazy „jednego” i „jednej”,
43/ w § 45 skreśla się wyrazy „zgodnie z uchwałą Rady podjętą”,
44/ w § 47 skreśla się ust. 2 i 3 zmieniając odpowiednio numerację dotychczasowych ust. 4 i 5 na 2 i 3,
45/ w § 48:
a/ w ust. 1 po wyrazie „wyłania” dopisuje się wyrazy „w głosowaniu jawnym”,
b/ w ust. 2 i 3 po wyrazie „wiceprzewodniczącego” dopisuje się wyraz „komisji”,
46/ § 52 otrzymuje brzmienie:
„§ 52.
1. W skład Komisji Głównej wchodzą radni delegowani przez kluby radnych lub ich koalicje, w
proporcji wynikającej z zastosowania odpowiedniego przepisu ordynacji wyborczej, według której
Rada została wybrana, w liczbie zapewniającej reprezentację wszystkim klubom lub ich
koalicjom.
2. Radni nienależący do klubu mogą tworzyć grupy przedstawiające listy delegatów traktowane na
równi z listami klubów.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wchodzą w skład Komisji Głównej obligatoryjnie, jeżeli
jednocześnie wchodzą w skład parytetów klubowych określonych w ust. 1 zgodnie z deklarowaną
przynależnością klubową.
4. W terminie 21 dni od pierwszej sesji w kadencji Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ustalają
projekt składu Komisji Głównej na podstawie zgłoszeń, o których mowa w ust 1 i 2 uwzględniając
kolejność, w jakiej przedstawiciele znajdują się na liście przedłożonej przez klub. Stosowny
projekt uchwały wnosi na najbliższą sesję Przewodniczący.
5. W przypadku otrzymania przez Przewodniczącego zawiadomienia na piśmie o zmianie w składzie
klubu lub w składzie przedstawicieli wybranych przez klub, Przewodniczący wspólnie z
Wiceprzewodniczącymi dokonują w ciągu 7 dni ustalenia ewentualnych zmian w składzie Komisji
Głównej.
6. Z posiedzenia zwołanego w celu ustalenia składu Komisji Głównej lub zmian w jej składzie
sporządza się protokół. Protokół ten winien zawierać listy członków wszystkich klubów, listy
wybranych przez klub przedstawicieli w kolejności zgłoszonej przez klub, listę członków Komisji
Głównej według przynależności klubowej. Protokół podpisują Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący biorący udział w posiedzeniu. Odpis protokołu Przewodniczący
niezwłocznie wywiesza na tablicy ogłoszeń.
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liczyć zgodnie z przepisem ust. 1 Przewodniczący wzywa przewodniczącego klubu do
uzupełnienia listy.
8. Jeżeli klub nie uzupełni po wezwaniu listy przedstawicieli, Komisja Główna może działać w
składzie mniejszym.
9. Rada na najbliższym posiedzeniu po ogłoszeniu przez Przewodniczącego protokołu, o którym
mowa w ust. 6 podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Głównej według powyższego trybu.”,
47/ § 53 otrzymuje brzmienie:
„§ 53.
1. Komisja Główna współdziała z Przewodniczącym w koordynacji pracy organów Rady i radnych.
2. Do zadań Komisji Głównej należy w szczególności:
1/ opracowanie i przedstawienie Radzie do uchwalenia, po zasięgnięciu opinii pozostałych
komisji, planu pracy Rady na dany rok,
2/ rozstrzyganie sporów między organami Rady oraz między organami Rady a radnymi, poza
sprawami zlecanymi Komisji Dyscyplinarnej,
3/ określanie środków finansowych na obsługę klubów radnych i kontrola ich wydatkowania, przy
czym § 52 ust. 2 stosuje się odpowiednio,
4/ okresowa ocena publikowanych w organie informacyjnym Rady wiadomości o Radzie, jej
komisjach i klubach,
5/ inne sprawy na zlecenie Rady.”,
48/ w § 54:
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni delegowani przez wszystkie kluby lub ich koalicje,
w proporcji wynikającej z zastosowania odpowiedniego przepisu ordynacji wyborczej, według
której Rada została wybrana, z zastrzeżeniem, że w skład tej Komisji wchodzi obligatoryjnie
co najmniej jeden przedstawiciel klubu.”,
b/ w ust. 2 skreśla się wyraz „Rady”,
c/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę
oraz na jej zlecenie.”,
d/ ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zarząd, członkowie Zarządu, a także w zakresie swojej działalności kierownicy jednostek
organizacyjnych Magistratu i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązani są
udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać dokumenty na żądanie Komisji Rewizyjnej
lub zespołu kontrolnego tej komisji, chyba że sprzeciwia się temu przepis prawa.”,
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a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1/ kontrolę legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu, podporządkowanych mu
jednostek oraz jednostek pomocniczych gminy, a w szczególności w zakresie:”,
b/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2/ opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie wniosku
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium,”
c/ pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3/ przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg na działalność Zarządu wnoszonych
i rozpatrywanych w trybie powszechnie obowiązującego prawa w zakresie postępowania
administracyjnego,”,
50/ w § 56:
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Rewizyjna może powoływać ze swojego składu co najmniej trzyosobowe zespoły
kontrolne działające na podstawie pisemnego zlecenia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
określającego:
1/ imiona i nazwiska członków zespołu oraz przewodniczącego zespołu,
2/ podmiot kontrolowany,
3/ przedmiot i zakres kontroli,
4/ planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
Zespół wykonuje swoje obowiązki co najmniej w składzie stanowiącym quorum.”,
b/ ust. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10/ ewentualne zdanie odrębne członka zespołu.”,
c/ w ust. 6 skreśla się wyraz „do”,
d/ w ust. 7 wyrazy „z ostatnim dniem terminu” zastępuje się wyrazami
„w ostatnim dniu terminu”,
e/ w ust. 7 skreśla się wyrazy „niniejszego paragrafu”,
f/ w ust. 11 skreśla się wyraz „Rady”,
g/ ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Komisja Rewizyjna może delegować radnych za zgodą Prezydenta w charakterze
obserwatorów do przetargu prowadzonego przez Magistrat.”,
51/ w § 57:
a/ w ust. 1 skreśla się przecinek przed wyrazem „lub”,
b/ w ust. 2 wyraz „Komisjami” zastępuje się wyrazem „komisjami”,
c/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W szczególnych przypadkach wynikających z przepisów ustawowych Komisja Rewizyjna
może uchwalić tajność obrad. Wtedy posiedzenia Komisji odbywają się tylko w gronie jej
członków i osób, które uzyskały na to zgodę Komisji.”,
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53/ w § 59:
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład 5-osobowego Zarządu wybranego przez Radę wchodzą:
1/ Prezydent,
2/ Wiceprezydenci.”,
b/ dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Magistratu,
organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.”,

miejskich

jednostek

54/ w § 60:
a/ w pkt 4 po wyrazach „wykonania budżetu” dodaje się wyraz „Miasta”,
b/ pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6/ wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawach
wymienionych w § 3 pkt 1 i 2,”,
c/ w pkt 8 wyrazy „zarządu dzielnicy” zastępuje się wyrazami
„Zarządu Dzielnicy,”,
d/ w ust. 7 wyraz „nie posiadających” zastępuje się wyrazem „nieposiadających”,
55/ § 61 otrzymuje brzmienie:
„§ 61.
Zarząd pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników lub Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek, w których
Miasto jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem.”,
56/ w § 62:
a/ w ust. 3 wyraz „wiceprezydent” zastępuje się wyrazem „Wiceprezydent”,
b/ w ust. 4 po wyrazie „tydzień” dodaje się wyrazy
„za wyjątkiem okresu wakacyjnej przerwy międzysesyjnej”,
c/ w ust. 5 skreśla się wyrazy „(Główny Księgowy Budżetu)”,
57/ w § 63 ust. 2 po wyrazach „uczestnikowi posiedzenia” dodaje się wyrazy
„oraz Przewodniczącemu Rady”,
58/ w § 65:
a/ skreśla się ust. 3,
b/ skreśla się ust. 4,
c/ w ust. 5 wyraz „wiceprezydent” zastępuje się wyrazem „Wiceprezydent”,
59/ w § 67:
a/ w ust. 1 wyraz „Zarządem” zastępuje się wyrazami
„pozostałymi członkami Zarządu”,
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„Członek Zarządu w dziedzinach określonych na podstawie ust. 1:”,
c/ w ust. 2 pkt 8 wyraz „Gminy” zastępuje się wyrazem „Miasta”,
d/ w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9/ okresowo opiniuje pracę kierujących jednostkami organizacyjnymi Magistratu i miejskimi
jednostkami organizacyjnymi.”,
60/ w § 68 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1/ numer posiedzenia”,
61/ w § 69:
a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stosunek pracy z Prezydentem nawiązuje Rada lub w zakresie ustalonym przez Radę w
odrębnej uchwale jej Przewodniczący, a z Wiceprezydentami lub pozostałymi członkami
Zarządu – Prezydent.”,
b/ w ust. 3 skreśla się przecinek po wyrazach „Członek Zarządu”,
62/ w § 70:
a/ w ust. 2 skreśla się punkt 6,
b/ w ust. 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2/ koordynowania i nadzorowania działalności wskazanych przez Prezydenta jednostek
organizacyjnych Magistratu,”,
c/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W jednostkach organizacyjnych
organizacyjne.”,

Magistratu

można

tworzyć

wewnętrzne

komórki

d/ ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Organizację i zasady funkcjonowania Magistratu określa regulamin organizacyjny Urzędu
Miasta Krakowa, uchwalany przez Radę na wniosek Zarządu.”,
63/ w § 71:
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezydent wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
Magistratu oraz kierowników miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, z
wyjątkiem prawa do zatrudniania i zwalniania kierowników tych jednostek. Prezydent jest
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Prezydent może w drodze zarządzenia
upoważnić członków Zarządu, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Dyrektora Magistratu
oraz kierowników jednostek organizacyjnych Magistratu do wykonywania niektórych
uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników.”,

- 18 b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stosunek pracy z powołanymi przez Radę:
1/ Sekretarzem Miasta,
2/ Skarbnikiem Miasta,
3/ Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
4/ Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
nawiązuje Prezydent przez wręczenie tym osobom aktu nawiązania stosunku pracy z
powołania.”,
c/ w ust. 4, 5 i 7 wyrazy „w drodze mianowania” zastępuje się wyrazami
„poprzez mianowanie”,
64/ w § 72:
a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dzielnicę stanowi wspólnota mieszkańców części obszaru Miasta, wyodrębniającej się ze
względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze.”,
b/ dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do zadań dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym powierzone jej przez Radę,
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.”,
c/ dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4,
65/ w § 73 w ust. 2 wyrazy „10%” zastępuje się wyrazami „1/10”,
66/ w § 75 skreśla się ust. 2, zmieniając odpowiednio numerację,
67/ w § 76:
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadzór nad działalnością dzielnicy sprawuje Rada i Zarząd. W razie powtarzającego się lub
istotnego naruszenia prawa przez organy dzielnicy Rada na wniosek Zarządu może rozwiązać
ten organ.”,
b/ dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Szczegółowy tryb sprawowania nadzoru określa Statut Dzielnicy.”,
68/ w § 77
a/ w ust. 1 skreśla się wyrazy „Rady”,
b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia przewodniczących Zarządów Dzielnic o każdym
planowanym posiedzeniu Rady i komisji, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
obrad, na zasadach określonych dla radnych.”,

- 19 69/ dodaje się nowy § 77 a w brzmieniu:
„§ 77 a
Radni mogą uczestniczyć w sesjach Rad Dzielnic i posiedzeniach ich komisji, zabierać głos w
dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.”,
70/ § 78 otrzymuje brzmienie:
„§ 78. Statut Dzielnicy uchwala Rada zgodnie z przepisami prawa.”,
71/ w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dzielnice opracowują projekty planów wydatków w oparciu o środki wyodrębnione w projekcie
budżetu Miasta oraz przedkładają je Zarządowi wraz z informacją o stanie powierzonego im
mienia komunalnego z objaśnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
72/ tytuł rozdziału: „III. PRZEPISY GMINNE” zmienia się na tytuł:
„III. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO”,
73/ § 81 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 81.
1. Akty prawa miejscowego ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.
2. Akty prawa miejscowego mogą być ponadto:
1/ rozplakatowane w miejscach publicznych, a w szczególności na tablicach ogłoszeń w
budynkach Magistratu,
2/ publikowane w prasie lokalnej,
3/ publikowane w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.”,
74/ w § 82 w ust. 5 skreśla się wyrazy „(Głównego Księgowego Budżetu Miasta)”,
75/ w § 84:
a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1/ kierownicy jednostek organizacyjnych Magistratu,”
b/ w ust. 2 wyraz „nie posiadających” zastępuje się wyrazem „nieposiadających”,
c/ pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3/ przewodniczący Zarządów Dzielnic.”.
§ 2.
Jednolity tekst Statutu w formie obwieszczenia zostanie ogłoszony zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z tym że pkt 8 lit. b, pkt 44, pkt 48 lit. a, pkt 53 lit. a, pkt 58 lit. a mają
zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

