
ZARZĄDZENIE NR 2293/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA                                                  
Z DNIA 17 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat oraz wzoru ankiety 
określającej szczegółowy zakres przyznawanych przez Gminę Miejską Kraków usług.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 33 ust. 1 statutu Miasta Krakowa ustanowionego uchwałą Rady 
Miasta Krakowa Nr XLVIII/435/96 z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst 
jednolity Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2002 roku Nr 91 poz.1462) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania           
i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat oraz ustalania wzoru ankiety określającej 
szczegółowy zakres przyznawanych przez Gminę Miejską Kraków usług.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /
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AUTOPOPRAWKA 

Prezydenta Miasta Krakowa

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat oraz wzoru ankiety 
określającej szczegółowy zakres przyznawanych przez Gminę Miejską Kraków usług.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 33 ust. 1 statutu Miasta Krakowa ustanowionego uchwałą Rady 
Miasta Krakowa Nr XLVIII/435/96 z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst 
jednolity Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2002 roku Nr 91 poz.1462) zarządza się, co następuje:

§ 1

W § 6 projektu uchwały w miejsce wyrazów: „z dniem 1 stycznia 2005 roku” wprowadza się 
wyrazy: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.


