
ZARZĄDZENIE NR 965/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 7 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa poprawki do 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta 
Krakowa na rok 2009 – druk nr 1102.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 poprawkę do projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krakowa na 
rok 2009 – druk nr 1102, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do zarządzenia Nr 965/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 2009 r.

POPRAWKA 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Miasta Krakowa na rok 2009 – druk nr 1102.

Na podstawie § 36 ust. 2 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 przyjęcia planu pracy 
Rady Miasta Krakowa na rok 2009 – druk nr 1102 wprowadza się następujące zmiany:

I.     Z I półrocza 2009 r. planu pracy Rady Miasta Krakowa wykreśla się następujące punkty: 
       8, 9, 20 i 25.

II.   Z I półrocza 2009 r. planu pracy Rady Miasta Krakowa wykreśla się punkty: 4, 11, 12 
        oraz 14 i dopisuje się je jako kolejne do II półrocza planu pracy Rady Miasta Krakowa.

III. Z II półrocza 2009 r. planu pracy Rady Miasta Krakowa wykreśla się punkt 21 i dopisuje    
       się go jako kolejny do I półrocza planu pracy Rady Miasta Krakowa.

IV. Dopisuje się do planu pracy Rady Miasta Krakowa do I półrocza 2009 r. kolejne punkty:
1) Projekt uchwały w/s ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 

Społecznej.
2) Projekt uchwały w/s zmiany uchwały LX/779/08 RMK z dnia 17 grudnia 2008 r. w/s 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

3) Projekt uchwały w/s przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej do wykonania 
przez GMK w związku z przyznaniem dotacji na realizację przedsięwzięcia: "Wzrost 
zasobów Muzeum - wykup depozytów pozostawionych w Muzeum Historii Fotografii 
im. W.Rzewuskiego w Krakowie przez najwybitniejszych polskich fotografów okresu 
powojennego…”.

4) Projekt uchwały w sprawie zasad odraczania oraz rozkładania na raty należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, 
przypadających GMK z tytułu udzielonych pożyczek dla samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej.

5) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu przedsiębiorstwu 
Komunikacyjnemu S.A. realizacji projektu „Zintegrowany transport publiczny 
w aglomeracji krakowskiej etap II”.



6) Projekt uchwały RMK w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację 
zadań pn. „Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup 
sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie” oraz 
„Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Krakowie” w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską 
Kraków o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, 
schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia 
zawodowego.

V. Ponadto wykreśla się z I półrocza 2009 r. punkty: 6, 7, 18, 19, 21, 22, 24, 27 i 29, które 
zostały uchwalone przed przyjęciem planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2009. 

UZASADNIENIE

Poprawka wynika z faktu, iż projekt uchwały Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krakowa – druk nr 1102 został opracowany na 
podstawie materiałów przesłanych pismem OR-05.0562-1148/09 w dniu 3 lutego 2009 r., 
dlatego też nie uwzględnia on zmian, które zostały naniesione po tym terminie.

Ponadto wprowadzanie w roku bieżącym dodatkowych projektów uchwał, których 
projektodawcą jest Prezydent Miasta Krakowa, do planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 
2009, jest zasadne z uwagi na posiadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa inicjatywę 
uchwałodawczą i wynika z realizacji bieżących zadań komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym procedowanie niniejszej poprawki jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


