ZARZĄD
DZIELNICY XIV
CZYŻYNY
Dz-14.0021.2.1.181.2013
Uchwała nr 181/13
Zarządu Dzielnicy XIV
Czyżyny
z dnia 25.10.2013 r.
w sprawie uwag do projektu nowego statutu Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit b oraz § 4 pkt. 4 lit. l Statutu Dzielnicy XIV stanowiącego
załącznik nr 14 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.) oraz
uchwały nr II/7/11 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 10.02.2011 r. w sprawie
upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny, Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny uchwala,
co następuje:
§ 1.
Opiniuje się pozytywnie projekt nowych statutów Dzielnic Miasta Krakowa.

§ 2.
Wnioskuje się o maksymalnie ogólne określenie obszarów zawartych w ust. 1 § 3
przedmiotowego projektu, które odnoszą się do zadań dzielnicy.

§ 3.
Wnioskuje się o nadanie ust. 1 § 64 przedmiotowego statutu niniejszego brzmienia:
1. Ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa w § 63 ust. 1, odbywa się
na podstawie algorytmu, w którym:
1) 40% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic,
2) 40% środków dzielonych jest wg kryterium liczby ludności Dzielnic,
3) 20% środków dzielonych jest wg kryterium powierzchni Dzielnic, będącej
własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i nie oddanej w
użytkowanie osobom trzecim.
§ 4.
Wnioskuje się o zachowanie dotychczasowej granicy pomiędzy Dzielnicą XIV
Czyżyny a Dzielnicą III Prądnik Czerwony, a więc zachowanie działek nr: 49, 52/1, 51/1,
52/2, 51/2, 50, 26/24, 26/37, 27/8, 27/6, 27/2, 27/4, 27/1, 27/9, 27/10, 26/11, 26/12, 26/13,

26/39, 26/30, 26/18, 48, 26/28, 26/16, 26/27, 24/4, 24/3, 25/4, 25/5, 25/10 obręb 6 jednostka
ewidencyjna Nowa Huta w obrębie Dzielnicy XIV Czyżyny.

§ 5.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny

Wojciech Krzysztonek

Uzasadnienie

Projekt nowego statutu Dzielnic prowadzi do wielu istotnych dla ich funkcjonowania
zmian. Wzmacnia pozycję jednostek pomocniczych w strukturze samorządowej Krakowa
poprzez m.in.: przyznanie dzielnicom inicjatywy uchwałodawczej w Radzie Miasta Krakowa,
zwiększenie kompetencji Zarządu Dzielnicy w stosunku do jednostek realizujących w
zakresie nadzoru nad wykonywanymi przez nie zadaniami, a także „likwidację” sztywnego
podziału na środki bieżące i inwestycyjne, co krępowało samodzielność dzielnic w zakresie
dysponowania przyznanymi im środkami. Projekt niesie również wiele zmian o charakterze
porządkującym m.in. wprowadza jeden harmonogram realizacji wszystkich zadań dzielnicy
oraz jeden rodzaj środków finansowych, co zwiększa samodzielność dzielnic. Proponowane
zmiany prowadzą też do zapewnienia obywatelom realnego wpływu na funkcjonowanie
dzielnic, dzięki przyznaniu im inicjatywy uchwałodawczej oraz wprowadzeniu instytucji
„Wniosku Obywatelskiego”. Nowe przepisy zakładają także, iż działalność biur rady będzie
bezpośrednio finansowana z budżetu miasta, co w efekcie oznacza również wprowadzenie
zasady, że Zarząd będzie rozliczał się wyłącznie z działalności merytorycznej.
Wniosek określony w § 2 związany z jest enumeratywnym wyliczeniem w nowym
projekcie statutu obszarów, których mogą dotyczyć zadania dzielnic. Ich maksymalnie ogólne

określenie jest niezbędne, by nie pominąć żadnej problematyki, która może być istotna z
punktu widzenia społeczności lokalnej.
Zaproponowany w § 3 wariant podziału środków finansowych na dzielnice jest optymalny
i zapewni odpowiedni rozwój każdej z osiemnastu dzielnicy. Opiera się on na
najważniejszych i transparentnych kryteriach, a także uwzględnia je w stopniu
odpowiadającym ich znaczeniu.
Wniosek określony w § 4 wynika z zawartej w projekcie nowego statutu dzielnic
propozycji zmiany granic dzielnic: XIV Czyżyny i III Prądnik Czerwony, która ma
spowodować przyłączenie osiedla leżącego przy ul. Cieślewskiego do Dzielnicy III Prądnik
Czerwony. Osiedle to znajduje się obecnie w obrębie Dzielnicy XIV. W quasi referendum,
które zostało przeprowadzone w dniach 15 i 17 lutego 2012 roku w tej sprawie wśród
mieszkańców os. Cieślewskiego, większość z nich opowiedziała się za pozostaniem w
Czyżynach (87 opowiedziało się za przyłączeniem osiedla przy ul. Cieślewskiego do
Dzielnicy III, natomiast 242 osoby opowiedziały się za pozostawieniem tego osiedla w
obszarze Dzielnicy XIV).
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

