
  ZARZĄDZENIE NR 592/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                                Z DNIA 23 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy 
Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących 
jej wyłącznej własności – druk nr 1050

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.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy 
Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności 
– druk nr 1050, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących 
jej wyłącznej własności – druk nr 1050.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.
Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

W załączniku do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej 
własności, w poz. 20 w kolumnie: zakres rzeczowy wprowadza się zapis o następującym 
brzmieniu:
„konserwacja 2 obrazów”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie autopoprawki wynika z oczywistej omyłki, której dokonano w załączniku do 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy 
Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności, 
w poz. 20 wpisano „konserwacja 3 obrazów”, a winno być „konserwacja 2 obrazów”, jak 
w złożonym wniosku o udzielenie dotacji celowej.


