UCHWAŁA NR CXVII/1042/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 1998 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym /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/ 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. wprowadza się następujące zmiany:
1/ § 3 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 statutowego składu
Komisji.”,
2/ w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
“17/ zadania użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych.”,
3/ zmienia się brzmienie § 6 pkt 4:
“4/ Radzie - należy przez to rozumieć Radę Stołecznego Królewskiego Miasta
Krakowa.”,
4/ w § 8 ust. 1 wyraz “uchwałodawczy” zastępuje się wyrazem “stanowiący”,
5/ w § 10 ust. 3 pkt 7 po wyrazie “samodzielnie” wstawia się przecinek,
6/ § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. W przypadkach, gdy zajdzie taka potrzeba wynikająca z konieczności ochrony
obrotu gospodarczego, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony
praw innych osób, w tym ochrony dóbr osobistych, Rada może postanowić
o wyłączeniu jawności obrad nad poszczególnymi punktami porządku
dziennego. Stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem i opinią właściwego Biura
Prawnego powinien być złożony przez Zarząd Miasta lub co najmniej
25 radnych - przed uchwaleniem porządku obrad.”,
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7/ w § 12 zdanie drugie: “Na tej sesji Rada nie rozpatruje ani nie podejmuje uchwał”
zastępuje się zdaniem:
“Porządek obrad sesji uroczystej obejmuje wyłącznie realizację celu jej zwołania.”,
8/ w § 14 ust. 4 dodaje się punkty 8 i 9 w brzmieniu:
“8/ podjęcie uchwały o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej,
9/ podjęcie 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.”,
9/ § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Quorum do podejmowania uchwał stanowi co najmniej połowa składu rady,
chyba, że ustawa stanowi inaczej.”,
10/ § 18 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
“5/ jako ostatni punkt każdego posiedzenia sesji “Oświadczenia i wolne wnioski”,
11/ w § 19 ust. 1 wyrazy “3 radnych” zastępuje się wyrazami “8 radnych”,
12/ § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Na wniosek przedstawiciela klubu, reprezentowanego w Komisji Głównej,
Przewodniczący zarządza przerwę w trakcie obrad. Przewodniczący może
odmówić zarządzenia przerwy na wniosek klubu, który już skorzystał w trakcie
posiedzenia z tego prawa bądź gdy przerwy trwały ponad godzinę.”
13/ w § 22 ust. 2 słowa: “Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące
sposobu obradowania, a w szczególności wnioski o:” zastępuje się słowami: “Za
wnioski formalne uznaje się następujące wnioski dotyczące sposobu obradowania:”,
14/ w § 22 ust. 2 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
“8 a/ sprawdzenie listy obecności”,
15/ w § 22 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
“10/ odesłanie projektu uchwały do komisji lub projektodawcy.”,
16/ w § 22 ust. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
“11/ odrzucenie projektu w I czytaniu.”,
17/ § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Wniosek o odesłanie do komisji lub do projektodawcy ma pierwszeństwo przed
wszystkimi innymi. We wniosku należy sprecyzować zadania. Wniosek winien
zawierać wskazanie adresata i cel odesłania. Wniosek ten może być zgłaszany
w II czytaniu lub przy rezolucjach i uchwałach rozstrzyganych w jednym
czytaniu.”,
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18/ w § 22 ust. 4 wyrazy “Wnioski wymienione w ust. 2 pkt 2, 4, 5” zastępuje się
wyrazami “Wnioski wymienione w ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ”,
19/ § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Po głosowaniu nad danym punktem porządku obrad może być wygłoszone
oświadczenie “votum separatum” wraz z uzasadnieniem. Czas oświadczenia nie
może przekroczyć 2 minut.”,
20/ w § 28 w ust. 2 - liczbę “3 radnych” zastępuje się liczbą “8 radnych”,
21/ § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Tekst projektu rezolucji doręcza się radnym przed rozpoczęciem sesji; w czasie jej
trwania wprowadzanie nie przewidzianego w porządku obrad projektu rezolucji
/w trybie § 32 ust. 1/ nie jest możliwe”,
22/ w § 29 ust. 3 po słowach “autopoprawki” dodaje się “z zastrzeżeniem § 33.”,
23/ w § 30 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
“4a Właściwe Biuro Prawne ma obowiązek przedstawić swą opinię w terminie do
7 dni od przedłożenia mu projektu uchwały.”,
24/ w § 30 dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
“4b Radny referent projektu jest uprawniony do przedłożenia do dalszego
procedowania projektu, poprawionego zgodnie z dotyczącą go opinią prawną,
bez konieczności ponownego zbierania podpisów.”,
25/ w § 30 ust. 8 po wyrazach “w ustępie 7” dodaje się:
“z wyłączeniem zakresu wymienionego w § 14 ust. 4.”,
26/ w § 32 ust. 1 liczbę “25” zastępuje się liczbą “30”,
27/ w § 32 ust. 2 skreśla się słowa “po zasięgnięci opinii prawnej”,
28/ § 32 ust. 2 dodaje się zdanie drugie: “Między pierwszym czytaniem a głosowaniem
uchwały zapewnia się czas na zgłaszanie poprawek, jednak nie mniej niż 60 minut”,
29/ § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Na wniosek Przewodniczącego właściwej Komisji Przewodniczący obrad
zarządza przerwę - nie dłużej niż 60 minut - celem przygotowania przez tę
Komisję i inne merytorycznie właściwe Komisje opinii do projektu. W tym
czasie swoją opinię przygotuje również Zarząd Miasta.”,

- 4 -

30/ § 33 otrzymuje brzmienie:
“§ 33
1. Projektodawca może wprowadzić autopoprawki wynikające z treści poprawek
zgłoszonych w trakcie I czytania projektu. Projektodawca po upływie terminu
wnoszenia poprawek może wnieść autopoprawki oraz wycofać zgłoszony projekt
uchwały do zakończenia drugiego czytania.
2. Jeżeli projektodawcą jest grupa radnych, wycofanie podpisów poniżej
przewidzianej przez statut liczby przed przystąpieniem do II czytania albo
w momencie ustalania porządku obrad sesji ( jeżeli sprawa nie wymaga 2 czytań) powoduje przerwanie procedury uchwałodawczej.
Procedura uchwałodawcza może się zacząć od początku w razie uzupełnienia
podpisów do wymaganej liczby.”,
31/ w § 34 ust. 2 kropkę zastępuję się przecinkiem, a po przecinku dopisuje się:
“z wyłączeniem spraw określonych w § 14 ust. 4”,
32/ § 35 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
“3/ Prezydenta lub jego przedstawicieli dokonujących w jego imieniu wprowadzeń
do dyskusji nad tematyką sesji, udzielających wyjaśnień dotyczących projektów
uchwał wprowadzanych przez Zarząd, udzielających odpowiedzi na interpelacje
oraz wnioski radnych.”,
33/ § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Ogłaszając zakończenie I czytania, Przewodniczący określa termin wprowadzania
autopoprawek oraz późniejszy od niego, ostateczny termin zgłoszenia poprawek
do projektu uchwały z zastrzeżeniem § 33.”,
34/ § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Drugie czytanie obejmuje dyskusję nad poprawkami zgłoszonymi w terminie
i trybie określonym w § 36. Biuro Rady Miasta Krakowa ma obowiązek doręczyć
radnym wszystkie poprawki na piśmie, najpóźniej przed rozpoczęciem
posiedzenia sesji Rady.”,
35/ § 38 otrzymuje brzmienie:
“§ 38
1. Wszystkie głosowania Rady Miasta są jawne, z wyjątkiem gdy ustawa stanowi
inaczej.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym
wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. W przypadku głosowania przy
pomocy urządzenia do liczenia głosów wydruki elektroniczne z głosowania
załącza się do protokołu sesji.
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liczenia głosów Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie przez
podniesienie ręki i obliczenie głosów przez Wiceprzewodniczących Rady
i pracowników Biura Rady.
4. W sprawach merytorycznych, na wniosek 8 radnych przeprowadza się głosowanie
imienne.
Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni kolejno, w porządku
alfabetycznym, wyczytywani przez Przewodniczącego Rady lub wskazanego
przez niego radnego, oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do
stenogramu.
5. W razie, gdy wynik głosowania budzi wątpliwości, na pisemny zawierający
uzasadnienie wniosek 8 radnych, Rada może rozstrzygnąć o reasumpcji
głosowania. Reasumpcja może być dokonana tylko na posiedzeniu, na którym
odbyło się głosowanie. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania
imiennego i tajnego.”,
36/ § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“1/ informację o utworzeniu klubu wraz z imienną listą członków klubu i listą
przedstawicieli do Komisji Głównej podpisanymi przez wszystkich członków
klubu oraz składem kierownictwa klubu,
2/ informację o zmianie w składzie: klubu, przedstawicieli do Komisji Głównej lub
kierownictwa klubu.”,
37/ § 43 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
”6. Rada zapewnia środki na obsługę klubów lub ich koalicji, liczących co najmniej
8 radnych, proporcjonalnie do ich liczebności.”,
38/ § 44 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
“10. Prezydent udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej
złożenia.”,
39/ § 45 otrzymuje brzmienie:
“§ 45. Radny składa oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z uchwałą Rady
podjętą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.”,
40/ w § 47 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
“5. Zapisy odnoszące się do Rady stosuje się odpowiednio do komisji, jeżeli nie
zostało to określone inaczej w niniejszym statucie.”,
41/ § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Komisje mają obowiązek sporządzania i przedkładania rocznych planów pracy.”,
42/ w § 50 skreśla się ust. 3,
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43/ § 52 otrzymuje brzmienie:
“§ 52
1. W skład 15 osobowej Komisji Głównej wchodzą radni delegowani przez kluby
radnych lub ich koalicje w proporcji wynikającej z odpowiedniego zastosowania
przepisu art. 97 Ordynacji wyborczej do rad gmin z dnia 8 marca 1990 r.
przedstawieni w trybie określonym w § 43 ust. 3.
2. Radni nie należący do żadnego klubu mogą tworzyć grupy przedstawiające listy
delegatów traktowane na równi z listami klubów.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady wchodzą w skład Komisji Głównej
obligatoryjnie. Jednocześnie wchodzą oni w skład parytetów klubowych
określonych w ust. 1 zgodnie z deklarowaną przynależnością klubową.
4. W terminie 21 dni od dnia pierwszej sesji ustalenia projektu składu Komisji
Głównej dokonują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady na podstawie
zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając kolejność w jakiej
przedstawiciele znajdują się na liście załączonej przez klub.
5. W przypadku otrzymania przez Przewodniczącego Rady zawiadomienia na piśmie
o zmianie w składzie klubu lub w składzie przedstawicieli wybranych przez klub,
Przewodniczący Rady wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady 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 Wiceprzewod-niczący Rady
biorący udział w posiedzeniu. Odpis protokołu Przewodniczący Rady
niezwłocznie wywiesza na tablicy ogłoszeń Rady.
7. W wypadku gdy lista przedstawicieli zgłoszonych przez klub liczy mniej radnych
aniżeli mogłaby liczyć zgodnie z przepisem ust. 1 Przewodniczący Rady wzywa
Przewodniczącego klubu o uzupełnienie listy.
8. Jeżeli klub nie uzupełni mimo wezwania listy swych przedstawicieli, Komisja
Główna może działać w składzie mniejszym.
9. Rada na najbliższym posiedzeniu po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Rady
protokołu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu podejmuje uchwałę
o powołaniu Komisji Głównej według powyższego trybu.”,
44/ w § 53 ust. 2 pkt 5 dopisuje się słowa:
“§ 52 ust. 2 stosuje się odpowiednio”,
45/ w § 53 ust. 2 pkt 6 dopisuje się słowa:
“§ 52 ust. 2 stosuje się odpowiednio”,
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46/ w § 53 ust. 2 dopisuje się pkt 7 w brzmieniu:
“7/ okresowa ocena publikowanych w organie informacyjnym Rady wiadomości
o Radzie, jej organach i klubach”,
47/ w § 53 ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
“8/ inne sprawy na zlecenie Rady.”,
48/ w § 56 ust. 9 zastępuje się słowo “Radzie” na “Komisji Rewizyjnej”,
49/ w § 56 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
“12. Komisja Rewizyjna może delegować radnych w charakterze obserwatorów do
prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa przetargu za zgodą Prezydenta.”,
50/ § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Zadaniem Komisji Dyscyplinarnej jest:
1/ rozpatrywanie zarzutów dotyczących wykonywania mandatu radnego,
2/ definiowanie zasad etycznych postępowania radnego,
3/ podejmowanie działań zapobiegających konfliktom.”,
51/ § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Prawo skierowania sprawy do Komisji Dyscyplinarnej przysługuje każdemu
radnemu. Komisja ma obowiązek rozpatrzenia sprawy skierowanej przez
Przewodniczącego Rady. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 Komisja może
podejmować z własnej inicjatywy.”,
52/ w § 66 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
“9. Uchwały, decyzje i postanowienia Zarządu, nie będące projektami uchwał Rady,
Sekretarz niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu, który z kolei
niezwłocznie udostępnia je radnym do wglądu, o ile nie jest to sprzeczne
z przepisami prawa.”,
53/ § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Prezydent kieruje Magistratem przy pomocy:
1/ członków Zarządu Miasta,
2/ Skarbnika Miasta,
3/ Sekretarza Miasta,
4/ Dyrektora Magistratu,
5/ Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
6/ Szefa Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej.”,
54/ w § 71 ust. 1 dodaje się drugie zdanie: “Prezydent może w drodze zarządzenia
upoważnić członków Zarządu Miasta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu
oraz dyrektorów wydziałów do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika
służbowego pracowników.”,
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55/ § 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Przewodniczący Zarządów Dzielnic mają prawo uczestniczyć, bez prawa
głosowania, w sesjach Rady, posiedzeniach komisji Rady z wyłączeniem
Komisji: Głównej, Rewizyjnej i Dyscyplinarnej.”,
56/ w § 83 ust. 2 skreśla się punkt 3.
§ 2.
Prezydent Miasta Krakowa ogłosi w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa
jednolity tekst Statutu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Krakowskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

