UCHWAŁA NR XLIV/553/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 maja 2008 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 /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717
i 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, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218/ 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/ wprowadza się
następujące zmiany:
1/ paragraf §14 otrzymuje brzmienie:
“§14.1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia
radnych, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienia,
projekty, dokumenty i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu
radnego Miasta przekazuje się radnym drogą elektroniczną z wykorzystaniem
Internetu. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone
z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w
taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią. Istnieje możliwość
alternatywnego dostarczania zawiadomień i projektów poprzez doręczenie do
wyznaczonych do tego i imiennie oznaczonych skrytek radnych, ale tylko dla
tych, którzy wcześniej złożą takie oświadczenie woli.
2. O sesji nadzwyczajnej powiadamia się radnych co najmniej 3 dni przed dniem
rozpoczęcia sesji.
3. Dokumenty i inne materiały przeznaczone dla radnych na sesję zwyczajną
przekazuje się drogą elektroniczną w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia
sesji zwyczajnej, w przypadku sesji nadzwyczajnej w terminie 3 dni przed
rozpoczęciem sesji nadzwyczajnej. Istnieje możliwość alternatywnego
dostarczania dokumentów poprzez doręczenie do wyznaczonych do tego
i imiennie oznaczonych skrytek radnych, ale tylko dla tych, którzy wcześniej
złożą takie oświadczenie woli.
4. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie
uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie jeżeli jest ono początkiem
terminu oznaczonego w dniach.

- 2 5. Na indywidualny wniosek radnego materiały, zawiadomienia, projekty uchwał
i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego mogą być
dostarczane w wersji dokumentów papierowych.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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