UCHWAŁA NR CXIV/1805/14
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 10 września 2014 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 2013 r. poz. 594 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., 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 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), uchwałą Nr XLVI/612/12 z dnia 30 maja
2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2012 r. poz. 2750),
uchwałą Nr LXV/960/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z dnia 18 lutego 2013 r. poz. 1487 oraz uchwałą Nr LXXXIX/1213/13 z dnia 10 lipca 2013 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. poz. 4659) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje 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 /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./,
2/ „ustawie o samorządzie powiatowym” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm./,
3/ “Statucie” - należy przez to rozumieć Statut Miasta Krakowa,
4/ “Mieście” - należy przez to rozumieć gminę miejską Kraków - miasto na prawach
powiatu,
5/ „jednostce pomocniczej” – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta,
tj. dzielnicę, osiedle lub sołectwo,
6/ “dzielnicy” - należy przez to rozumieć dzielnicę Miasta Krakowa,
7/ “Radzie” - należy przez to rozumieć Radę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa,
zwaną też Radą Miasta Krakowa,
8/ “komisji” – należy przez to rozumieć komisję Rady Miasta Krakowa,
9/ “klubie” – należy przez to rozumieć klub radnych,
10/ “Przewodniczącym” lub “Wiceprzewodniczącym” - należy przez to rozumieć
odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa,
11/ “radnym” - należy przez to rozumieć radnego Miasta Krakowa,
12/ “sesji” - należy przez to rozumieć sesję Rady Miasta Krakowa,
13/ “Prezydencie” - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa,

Id: 8055BC93-8940-42FB-98FF-9D6232813180. Podpisany

Strona 1

14/ „Zastępcy Prezydenta” – należy przez to rozumieć Zastępcę Prezydenta Miasta
Krakowa,
15/ “Magistracie” - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Krakowa,
16/ „miejskiej jednostce organizacyjnej” - należy przez to rozumieć jednostki
organizacyjne utworzone przez Miasto Kraków w celu realizacji jego zadań, nie wchodzące
w skład Urzędu Miasta Krakowa i nie będące spółkami prawa handlowego.”;
2) w § 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Oficjalną stroną miasta jest strona: „www.krakow.pl” oraz „www.krakow.eu”;”;
„6. Oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Krakowa o adresie: www.bip.krakow.pl.”;
3) w § 10 ust. 2 pkt 1 dodaje się lit i/, która otrzymuje brzmienie:
„i/ organizuje i koordynuje prace komisji pomiędzy sesjami”;
4) dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. Sesje zwyczajne zwoływane są na podstawie rocznego Planu Pracy Rady Miasta Krakowa
i ramowego harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Krakowa. Roczny Plan Pracy Rady uchwalany
jest do 31 marca danego roku kalendarzowego na podstawie wniosków Prezydenta, komisji,
radnych i rad dzielnic.”;
5) § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„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. 3, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz
jednego głosu “za” i jednego “przeciw”;
6) w § 25 :
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przebieg obrad jest rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku
i obrazu. Na podstawie tego sporządzany jest stenogram sesji.”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W terminie 14 dni po zamknięciu obrad stenogram kolejnych posiedzeń sesji wykładany jest do
wglądu i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.”;
7) w § 27a dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Projekty uchwał zgłaszane przez grupę mieszkańców Miasta, o której mowa w art. 27 ust. 2
pkt 6 wniesione w trakcie trwania kadencji, a nie rozpatrzone przed jej upływem winny być
rozpatrzone przez radę kolejnej kadencji.”;
8) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. 1. Drugie czytanie obejmuje dyskusję nad poprawkami zgłoszonymi w terminie i trybie
określonym w § 36. Właściwa komórka organizacyjna Magistratu obsługująca Radę ma obowiązek
doręczyć radnym wszystkie poprawki w trybie określonym w § 14 ust. 1.”;
9) dodaje się § 39a i § 39b w brzmieniu:
„§ 39a. Do materiałów na sesje, odbywane w terminach wynikających z ramowego rocznego planu
sesji, dołącza się w wersji elektronicznej cykliczne sprawozdanie Prezydenta z działalności
w okresie od poprzedniego sprawozdania. Sprawozdanie jest dołączane do protokołu z sesji
i powinno zawierać:
1) raz na kwartał:
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a) informacje o czynnościach podjętych w ramach gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości,
b) informacje dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu, realizacji zadań
inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2) raz na pół roku:
a) informacje dotyczące realizacji uchwał kierunkowych Rady,
b) informacje dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.”.
§ 39b. Przedstawiciele Miasta w związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych instytucjach, do których zostali delegowani przez Radę, są zobowiązani do składania Radzie
sprawozdań z działalności oraz informacji o funkcjonowaniu instytucji co najmniej raz na pół roku,
w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Rady.”;
10) w § 41 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami m.in. poprzez utrzymywanie z nimi kontaktu
w szczególny sposób w postaci spotkań w ramach wyznaczanych przez siebie regularnie
dyżurów.”;
11) w § 47 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Posiedzenia komisji zwołuje i obrady prowadzi przewodniczący komisji z własnej inicjatywy,
na wniosek Przewodniczącego Rady lub 1/4 składu komisji. W przypadku niemożności pełnienia
obowiązków równocześnie przez przewodniczącego komisji i jego zastępcę, Przewodniczący Rady
może zwołać posiedzenie komisji i przewodniczyć jej obradom, bądź wyznaczyć członka komisji
do jej przewodniczenia.
5. Komisje stałe liczą co najmniej 5 radnych.”;
12) dodaje się § 47a w brzmieniu:
„§ 47a. 1. Komisje stałe mogą powoływać ze swego składu co najmniej trzyosobowe zespoły
w celu analizy danego problemu i przygotowania merytorycznego stanowiska Komisji. Zespół
powołuje komisja stała na podstawie pisemnego wniosku Przewodniczącego komisji lub co
najmniej 3 radnych. Wniosek powinien określać imiona i nazwiska członków, w tym
przewodniczącego zespołu oraz czas i przedmiot jego działania.
2. Zespół wykonuje swoje obowiązki na posiedzeniach, co najmniej w składzie stanowiącym
quorum.
3. Stanowisko i sprawozdanie z pracy zespołu przedstawia się na posiedzeniu komisji
merytorycznej, w ramach której został powołany.”;
13) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. 1. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane należy
w szczególności:
1/ doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3/ opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4/ opiniowanie projektów uchwał Rady,
5/ rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, komisje Rady,
Prezydenta, członków komisji i inne podmioty oraz mieszkańców Miasta,
6/ kontrola wykonywania uchwał Rady i przyjętych wniosków,
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7/ ocena informacji i sprawozdań składanych przez Prezydenta, miejskie jednostki
organizacyjne i dzielnice,
8/ współpraca z innymi komisjami,
9/ współpraca z organizacjami pozarządowymi,
10/ składanie wniosków do Prezydenta,
11/ rozpatrywanie spraw związanych z działalnością komisji i innych zleconych przez
Radę.
2. Prezydent ustosunkowuje się do pisemnych wniosków komisji w terminie nie dłuższym niż
30 dni.”;
14) w § 56:
1) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4/ planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli. Czas trwania kontroli nie może być
dłuższy niż 9 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach kontrola może zostać przedłużona na
następne 3 miesiące.”;
2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W oparciu o sprawozdanie z kontroli, Komisja Rewizyjna sporządza, w terminie 30 dni od
otrzymania stanowiska podmiotu kontrolowanego, protokół kontroli i przedstawia go Prezydentowi
i Przewodniczącemu wraz z wnioskami pokontrolnymi i ewentualnymi projektami uchwał”;
15) § 61 otrzymuje brzmienie:
„§ 61. Prezydent pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia spółek,
w których Miasto jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem. Prezydent składa Radzie roczne
informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których pełni funkcję
Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia.”;
16) skreśla się § 69;
17) skreśla się rozdział 5. MAGISTRAT.
§ 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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