UCHWAŁA NR CXIII/2961/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 10 października 2018 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), uchwala się co następuje:
§ 1. W Statucie Miasta Krakowa (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) „ustawie o samorządzie powiatowym” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze.zm.)”.
2) w § 8a wyrazy „(Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „(Dz.U. z 2016 r.
poz. 1764 ze zm.),”,
3) § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Na wniosek Prezydenta oraz klubu radnych zgłoszony najpóźniej w punkcie
„Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany” Przewodniczący wprowadza do
porządku obrad sesji projekt uchwały Rady, którego wnioskodawcą jest Prezydent lub klub
radnych, jeśli wpłynął do Przewodniczącego co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.”;
4) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przebieg obrad jest transmitowany i utrwalany za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na tej podstawie sporządzany jest stenogram sesji.”,
5) w § 27 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) grupie mieszkańców Miasta, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, w trybie
i na zasadach określonych w ustawie i odrębnej uchwale Rady.”;
6) skreśla się § 27a,
7) w § 38:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie jawne odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych dokumentację głosowania
załącza się do protokołu sesji.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych przeprowadza
się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni kolejno,
w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez przewodniczącego obradom oddają swój głos,
który przewodniczący obradom powtarza do stenogramu.”,
c) skreśla się ust. 4,
8) w § 43:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1 Radni mogą tworzyć kluby liczące co najmniej 3 radnych.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rada zapewnia środki na obsługę klubów lub ich koalicji, proporcjonalnie do ich
liczebności.”.
9) skreśla się § 44,
10) w § 47 ust. 1 po wyrazach: „Komisję Rewizyjną” dodaje się wyrazy: „Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji,”,
11) w § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji Głównej wchodzą radni delegowani przez kluby lub ich koalicję
w proporcji wynikającej z zastosowania odpowiedniego przepisu Kodeksu wyborczego, według
którego Rada została wybrana, w liczbie zapewniającej reprezentację wszystkim klubom lub ich
koalicjom.”;
12) § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni delegowani przez wszystkie kluby lub ich
koalicje w proporcji wynikającej z zastosowania odpowiedniego przepisu Kodeksu wyborczego,
według którego Rada została wybrana, z zastrzeżeniem, że w skład Komisji wchodzi
obligatoryjnie co najmniej jeden przedstawiciel klubu.”;
13) w § 55 skreśla się pkt 3,
14) dodaje się § 57a w brzmieniu:
„§ 57a. 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni delegowani przez
wszystkie kluby, w proporcji wynikającej z zastosowania odpowiedniego przepisu Kodeksu
wyborczego, według którego Rada została wybrana, z zastrzeżeniem, że w skład tej Komisji
wchodzi obligatoryjnie co najmniej jeden przedstawiciel klubu.
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie mogą wchodzić Przewodniczący oraz
Wiceprzewodniczący.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji realizuje obowiązki na posiedzeniach.
4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powierza się:
1) rozpatrywanie skarg na działanie Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz
przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg,
2) rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli oraz przygotowanie
projektów rozstrzygnięć w tych sprawach.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, a przepisy w niej zawarte mają zastosowanie do kadencji następującej
po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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