UCHWAŁA NR XLVI/612/12
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 30 maja 2012 r.
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 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) 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., uchwalą Nr
LXXXVIlI/822/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 2001 r., oraz uchwałą Nr LXIX/648/05 Rady Miasta
Krakowa z dnia 12 stycznia 2005 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja
2005 r. Nr 256 poz. 1804), zmienionej uchwałą Nr XLIV/553/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. Nr 424 poz. 2733) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 27 otrzymuje brzmienie:
"§ 27.
1. Rada i powołane przez nią komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwal.
2. Inicjatywa uchwałodawcza w Radzie przysługuje:
1) Prezydentowi,
2) Przewodniczącemu,
3) komisji,
4) klubowi - reprezentowanemu przez przewodniczącego klubu lub upoważnionego przez niego członka klubu,
5) co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady,
6) grupie mieszkańców Miasta, liczącej co najmniej 4.000 osób, mających praw wybierania do Rady, przy zastosowaniu
trybu, o którym mowa w § 27a,
7) Radzie Dzielnicy w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących danej dzielnicy, zgodnie z procedurą określoną
w Statucie Dzielnicy.
3. Inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych
podmiotów, który przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.
4. Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami.
5. Uchwały Rady podpisuje odpowiednio Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczy.
6. Rozstrzygnięcia w sprawach proceduralnych odnotowuje się w protokole sesji jako postanowienia.
7. W sprawach dotyczących przebiegu obrad w trakcie posiedzenia sesji rozstrzyga przewodniczący obradom";
2) dodaje się § 27a w brzmieniu:
"§ 27a.
1. Grupa mieszkańców Miasta, o której mowa w § 27 ust. 2 pkt 6, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą przez
złożenie podpisów pod projektem uchwały, przy czym projekt ten:
1) nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje
inicjatywa uchwatodawcza,
2) powinien odpowiadać wymogom zawartym w niniejszym Statucie.
3) podlega procedurom przewidzianym dla projektu grupy radnych, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną,
a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców Miasta popierających projekt, wykonuje komitet inicjatywy
uchwałodawczej, zwany dalej "komitetem''. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały, przy
czym:
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1) komitet może utworzyć grupa co najmniej 15 mieszkańców Miasta, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli
pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania
oraz numeru ewidencyjnego PESEL,
2) w imieniu i na rzecz komitetu występuje pełnomocnik komitetu lub jego zastępca, wskazani w pisemnym
oświadczeniu pierwszych 15 osób tworzących komitet, spełniający również funkcję przewidzianą dla referenta
projektu.
3. Po zebraniu, zgodnie z wymogami zawartymi w ust. 4, 4000 podpisów mieszkańców Miasta popierających projekt,
pełnomocnik komitetu zawiadamia Przewodniczącego on utworzeniu komitetu, przy czym:
1) w zawiadomieniu podaje się:
a) pełną nazwę komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,
b) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
c) dane: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika komitetu oraz jego
zastępcy,
2) do zawiadomienia załącza się projekt uchwały, spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wraz
z załączonym wykazem 4000 podpisów mieszkańców Miasta popierających projekt,
3) jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 3 pkt 1 i 2, Przewodniczący w terminie 21 dni od jego
doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia, o czym powiadamia niezwłocznie pełnomocnika komitetu,
4) w wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący, nie później niż w terminie 21 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia, wzywa pełnomocnika komitetu do ich usunięcia w terminie 21 dni. Nieusunięcie
braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia. Rozstrzygnięcie Przewodniczącego w tej sprawie jest
ostateczne i skutkuje zakończeniem postępowania.
4. Mieszkaniec Miasta udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion)
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu
musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia, przy czym:
1) W miejscu zbierania podpisów mieszkańców Miasta musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały,
2) wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.
5. Przewodniczący przedstawia Komisji Głównej, o której mowa w § 47 ust. 1 Statutu, projekt uchwały wraz
z wykazem w celu wprowadzenia go do porządku obrad sesji, a po skierowaniu go do pierwszego czytania Rady zawiadamia o tym pełnomocnika komitetu.
6. Pierwsze czytanie projektu uchwały przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu w trybie
określonym w ust. 3.
7. Wobec projektu uchwały grupy mieszkańców Miasta nie mają zastosowania przepisy § 29 oraz § 33 ust. 1.
W postępowaniu uchwałodawczym komitet przyjmuje poprawki do projektu uchwały i przygotowuje je do głosowania
przez Radę."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Krakowa
Małgorzata Jantos

————————————————————————————————————————————————————————————
Id: BSBHN-NMIOU-OCPLT-NPMRG-WYZVP. Podpisany
Strona 2 z 2

