UCHWAŁA NR LXXII/1062/13
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l i art. 40 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887
i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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.,
uchwałą Nr LXXXVIII/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 póz. 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), uchwałą Nr XLVI/612/12 z dnia 30 maja 2012 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2012 r. poz. 2750) oraz uchwałą Nr LXV/960/13 z dnia
30 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2013 r. poz. 1487)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 72 otrzymuje brzmienie:
„§ 72.
1. Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta.
2. Dzielnicę stanowi wspólnota mieszkańców części obszaru Miasta, wyodrębniającej się ze względu na układ
przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze.";
2) dodaje się § 72a w brzmieniu:
„§ 72a.
Do zadań dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym przekazane jej przez Radę, służące
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.";
3) dodaje się § 72b w brzmieniu:
„§ 72b.
Organami dzielnicy są:
1/ Rada Dzielnicy,
2/Zarząd Dzielnicy.";
4) § 74 otrzymuje brzmienie:
„§ 74.
„Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie osiedli oraz sołectw, jako jednostek pomocniczych niższego rzędu,
następuje w trybie i na zasadach określonych w § 73.";
5) § 77 otrzymuje brzmienie:
,,§ 77.
1.Przewodniczący Zarządów Dzielnic mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosowania, w sesjach Rady
i posiedzeniach komisji.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: IAFKV-DFIIK-BJRDK-MXAXX-TYMSO. Podpisany
Strona 1

2.Przewodniczący Rady zawiadamia przewodniczących Zarządów Dzielnic o każdym planowanym posiedzeniu
Rady i komisji, na zasadach i trybie określonym w § 14.";
6) § 77a otrzymuje brzmienie:
„§ 77a.
1. Radni mogą uczestniczyć w sesjach Rad Dzielnic i posiedzeniach ich komisji, zabierać głos w dyskusji
i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Radni wybrani z obszaru Dzielnicy mogą pełnić stałe dyżury w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy.
3. Radnemu wybranemu z obszaru Dzielnicy przysługuje inicjatywa uchwałodawcza w, sprawach dotyczących
właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy.
4. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy dostarcza w formie elektronicznej Radnym wybranym z obszaru
Dzielnicy informację o miejscu, terminie sesji Rady Dzielnicy wraz z proponowanym projektem porządku obrad
oraz projektami uchwał.
5. Informację o której mowa w ust. 4 Przewodniczący Zarządu dostarcza Radnym co najmniej na 3 dni przed
terminem sesji Rady Dzielnicy.";
7) § 79 otrzymuje brzmienie:
„§ 79.
1. Dzielnice nie tworzą własnych budżetów.
2. Dzielnice prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta w zakresie wyodrębnionych dla nich
środków.
3. Wyodrębnienie środków finansowych w budżecie miasta będących w dyspozycji Dzielnic następuje na
podstawie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Dzielnice decydują samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o wykorzystaniu środków
wyodrębnionych dla nich w budżecie Miasta oraz o wyborze zadań do realizacji w sprawach przekazanych im
przez Radę.
5. Przystępując do realizacji zadania dzielnica zobowiązana jest zapewnić jego pełne finansowanie zarówno
w fazie projektowej jak też w fazie realizacji. W przypadku realizacji zadania w cyklu wieloletnim Rada Dzielnicy
podejmuje uchwałę określającą nakład środków finansowych niezbędnych do realizacji wskazanego zadania
w danym roku budżetowym i w latach następnych, aż do zakończenia realizacji zadania.
6. Rada uchwala corocznie, w formie załączników do uchwały budżetowej środki wydzielone do dyspozycji
Dzielnic w układzie klasyfikacji budżetowej.
7. Dla każdej z Dzielnic sporządzany jest odrębny załącznik o którym mowa w ust. 6.
8. Jednostki pomocnicze niższego rzędu nie tworzą własnych budżetów i prowadzą gospodarkę finansową
w ramach budżetu Miasta w zakresie wyodrębnionych dla nich środków, w formie załączników do uchwały
budżetowej Miasta.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Józef Pilch
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