UCHWAŁA NR CVIII/2794/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie:
organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie wprowadza się następujące
zmiany:
I. Uporządkowanie i ujednolicenie nazewnictwa.
1) § 1 ust. 4. pkt 17) otrzymuje brzmienie: „17) mieniu Dzielnicy – należy przez to rozumieć mienie
komunalne stanowiące wyposażenie biura, które jest niezbędne do wykonywania zadań przez
Radę i Zarząd oraz służy do bieżącej obsługi mieszkańców,”;
2) § 1 ust. 4. pkt 20) otrzymuje brzmienie: „20) jednostce realizującej – należy przez to rozumieć
jednostkę budżetową, jej komórkę organizacyjną lub miejską jednostkę organizacyjną,
odpowiedzialną za realizację zadania budżetowego lub przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej
Prognozie Finansowej,”;
3) W § 1 ust. 4. pkt 21) wyrażenie: „Statut Dzielnicy” zastępuje się wyrażeniem: „Statutu
Dzielnicy”.
4) W § 1 ust. 4. dodaje się pkt 23) w brzmieniu: „23) komórce organizacyjnej Urzędu Miasta należy
przez to rozumieć wydział lub biuro Urzędu Miasta Krakowa,”.
5) W § 3 w pkt. 1) lit. i), w pkt. 4) lit. e) wyrażenie: „placówek oświaty” zastępuje się wyrażeniem:
„szkół i placówek oświatowych”.
6) W § 3 pkt 6) lit. c) przed wyrażeniem: „Policją i Strażą Miejską” dodaje się literę „z”.
7) W § 3 pkt 6) lit. b) przed wyrażeniem: „placówkami służby zdrowia” dodaje się wyrażenie:
„placówkami kultury,” oraz wyrażenie: „z przedszkolami, szkołami” zastępuje się wyrażeniem:
„szkołami i placówkami oświatowymi”.
8) W § 4 wyrażenie: „jednostek organizacyjnych Miasta” zastępuje się wyrażeniem: „miejskich
jednostek organizacyjnych” oraz wyrażenie: „komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa”
zastępuje się wyrażeniem: „komórek organizacyjnych Urzędu Miasta”.
9) W § 8 ust. 4. oraz 125 ust. 3. wyrażenie: „jednostka organizacyjna Miasta” zastępuje się
wyrażeniem: „komórka organizacyjna Urzędu Miasta”.
10) W § 11 ust. 4. wyrażenie: „jednostki organizacyjnej Miasta” zastępuje się wyrażeniem:
„miejskiej jednostki organizacyjnej bądź komórki organizacyjnej Urzędu Miasta”.
11) W § 42 ust. 1. pkt 4) otrzymuje brzmienie: „4) ocena informacji i sprawozdań składanych przez
Zarząd,”;
12) W § 63 ust. 4. wyraz: „organy” zastępuje się wyrazem: „podmioty” a wyraz: „organów”
zastępuje się wyrazem: „podmiotów”.
13) W § 64 ust. 2. wyrażenie: „jednostek organizacyjnych Miasta” zastępuje się wyrażeniem:
„komórek organizacyjnych Urzędu Miasta”.
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14) W § 70 ust. 3. wyrażenie: „jednostka organizacyjna Miasta” zastępuje się wyrażeniem:
„jednostka realizująca”.
15) W § 71 wyrażenie: „Jednostki organizacyjne Miasta” zastępuje się wyrażeniem: „Jednostki
realizujące”.
16) W § 107 ust.1. wyrażenie: „jednostkę organizacyjną Miasta” zastępuje się wyrażeniem:
„komórkę organizacyjną Urzędu Miasta”.
17) W § 144 ust. 2. oraz § 149 ust. 2. wyrażenie: „jednostki organizacyjnej Miasta” zastępuje się
wyrażeniem: „komórki organizacyjnej Urzędu Miasta”.
18) Zmienia się nazwę rozdziału z „III. WŁADZE DZIELNICY” na: „III. ORGANIZACJA RADY
I ZARZĄDU DZIELNICY”
II. Organizacja pracy Rady i Zarządu Dzielnicy.
19) W § 9 w wyrażeniu „członkowie rady” wprowadza się pisownię wyrazu: „Rady” z dużej litery.
20) § 12 ust. 4. otrzymuje brzmienie: „4. Sesje Rady są zwoływane przez Przewodniczącego
i odbywają się pod jego przewodnictwem. W razie nieobecności lub przeszkody zastępuje go
Zastępca Przewodniczącego, jego zaś najstarszy wiekiem członek Rady obecny na sesji.”;
21) § 12 ust. 7. otrzymuje brzmienie: „7. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta
w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej wyników wyborów
w Dzielnicy.”;
22) § 12 ust. 8. otrzymuje brzmienie: „8. Do czasu wyboru Przewodniczącego sesje Rady są
zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miasta. Sesje te odbywają się pod przewodnictwem
Radnego Miasta upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Miasta.”;
23) W § 14 ust. 7., § 24 ust. 5. oraz § 41 ust. 6. skreśla się wyraz: „robocze”.
24) W § 14 dodaje się ust. 9. w brzmieniu: „9. Mieszkaniec lub przedstawiciel grupy mieszkańców
ma prawo brać udział z prawem zabierania głosu w sesjach Rady w sprawie będącej przedmiotem
obrad Rady, która jego lub grupy mieszkańców bezpośrednio dotyczy przy zastosowaniu trybu
wynikającego z treści § 31 ust. 1.-3. Statutu.”;
25) W § 17 wyrażenie: „Projekt porządku obrad sesji powinien zawierać co najmniej:” zastępuje się
wyrażeniem: „Porządek obrad sesji powinien zawierać co najmniej”.
26) W § 21 ust. 2. skreśla się pkt 12) w brzmieniu: „12) zmianę w sposobie przeprowadzania
głosowania, jeżeli został zgłoszony zgodnie z wymogami § 33 ust. 3. Statutu.”;
27) W § 21 ust. 3. zmienia się brzmienie ostatniego zdania na: „W odniesieniu do wniosków
formalnych określonych w ust. 2. pkt 10) i pkt 11) dopuszcza się dyskusję.”;
28) § 24 ust. 4. otrzymuje brzmienie: „4. Przewodniczący może zadecydować o przyjęciu do
protokołu sesji wystąpienia lub oświadczenia członka Rady niewygłoszonego bezpośrednio
w trakcie obrad, a przekazanego na piśmie, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Radę.”;
29) Zmienia się brzmienie § 29 na następujące: „§ 29. 1. W sprawie nagłej, wymagającej podjęcia
natychmiastowych rozstrzygnięć Rada może, przy ustalaniu porządku obrad, na pisemny wniosek
co najmniej 1/2 statutowego składu Rady, odstąpić od wymogu określonego w § 27 ust. 3. i ust. 5.
Statutu. 2. Projekty uchwał odpowiadające wymogom określonym w § 27 ust. 1. i 2. Statutu,
zgłaszane w trybie określonym w ust. 1., nie wymagają opinii komisji i Zarządu.”.
30) W § 36 ust. 1. wyraz: „dotyczącą” zastępuje się wyrazem: „dotyczą”.
31) W § 37 ust. 2. wyrażenie: „Komisji Głównej Rady Miasta, o której mowa w § 45 ust. 1. Statutu
Miasta Krakowa ” zastępuje się wyrażeniem: „Komisji Głównej Rady Miasta, o której mowa
w § 47 ust. 1. Statutu Miasta Krakowa”.
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32) Zmienia się brzmienie § 39 ust. 1. na następujące: „1. Członek Rady może pełnić funkcję
przewodniczącego tylko jednej komisji stałej.”;
33) W § 41 zmienia się brzmienie ust. 2. na następujące: „2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia
w formie: opinii, wniosków lub projektów uchwał Rady.”;
34) W § 60 ust. 1. wyrażenie: „przepis § 51 Statutu stosuje się odpowiednio” zastępuje się
wyrażeniem: „przepis § 56 Statutu stosuje się odpowiednio”.
35) W § 62 ust. 2. skreśla się wyrażenie: „…w trybie i na zasadach określonych odrębnym
zarządzeniem Prezydenta Miasta”.
36) W § 62 skreśla się ust. 3. w brzmieniu: „3. Zasady i tryb składania oświadczeń woli w zakresie
zwykłego zarządu mieniem określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.”;
37) W § 62 zmienia się numerację ustępów wynikającą ze skreślenia ust. 3.
38) W § 107 ust. 4. w miejsce wyrazów „w 3 egzemplarzach” wpisuje się wyrazy „w
2 egzemplarzach”.
39) W § 159 dodaje się ust. 6. w brzmieniu: „6. Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 1.,
mandat pozostaje nieobsadzony, mandatu nie obsadza się do końca kadencji Rady.”.
III. Realizacja zadań przez Radę i Zarząd Dzielnicy.
40) § 3 pkt 1) lit. a)-d) otrzymuje brzmienie: „a) robót budowlanych przy istniejących żłobkach,
przedszkolach i szkołach, których prowadzenie stanowi zadania własne gminy, b) robót
budowlanych związanych z: ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami, c) robót
budowlanych w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej, d) robót
budowlanych związanych z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną,”;
41) W § 3 pkt 1) dodaje się lit. l) w brzmieniu: „l) dzielnicowych programów robót budowlanych
przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione
w pkt. 1) lit. c),”;
42) W § 3 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „8) Uczestniczenie w wizjach lokalowych w zakresie lokali
mieszkalnych będących w zasobach Miasta zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy.”;
43) § 3 pkt 4) lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu
komunikacyjnego, w tym inwestycji drogowych towarzyszących inwestycjom niedrogowym,”;
44) § 50 ust. 3. otrzymuje brzmienie: „3. Zarząd podaje do wiadomości mieszkańców informacje
dotyczące: wyboru, planowania i oceny realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru
Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców, wskazanych przez Radę w ramach
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy.”;
45) § 62 ust. 5. otrzymuje brzmienie: „5. Dochód z mienia określonego w ust. 1. stanowi dochód
budżetu Miasta, przy czym Zarząd nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności
powodujących powstanie dochodu z tego mienia.”;
46) § 63 ust. 5. uzyskuje brzmienie: „5. Środki finansowe przeznaczone przez Miasto na
obowiązkowe kontrole techniczne wynikające z odrębnych przepisów prawa, usuwanie
niemożliwych do przewidzenia awarii w dziedzinach określonych w § 3 pkt 1) nie stanowią
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy.”;
47) W § 63 dodaje się ust. 6. w brzmieniu: „6. W przypadku konieczności pozyskania na rzecz
Miasta terenu niezbędnego do realizacji wskazanego przez Radę zadania, jednostka realizująca lub
właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta dokona, wstępnego ustalenia stanu
własnościowego gruntów wchodzących w zakres zadania i na tej podstawie przeprowadzi analizę
możliwości, trybów i kosztów jego pozyskania.”;
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48) § 65 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 65%
środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację zadań ujętych w § 3 pkt 1) lit. a)-d)
oraz lit. l).”;
49) W § 65 ust. 3. wyrażenie: „2%” zastępuje się wyrażeniem: „3%”.
50) § 65 ust. 5. otrzymuje brzmienie: „5. Prezydent Miasta przedstawia Dzielnicy w terminie do
31 marca r.p. informację o limitach środków finansowych na dany rok budżetowy, wynikających
z ust. 1.-4. oraz ust. 7.-8.”;
51) W § 65 dodaje się ust. 7. w brzmieniu: „7. Dzielnica może pozostawić nie rozdysponowane
nie więcej niż 5% ogólnej kwoty środków finansowych wydzielonych do jej dyspozycji w danym
roku budżetowym.”;
52) W § 65 dodaje się ust. 8. w brzmieniu: „8. Przy określaniu limitów, o których mowa w ust. 1.-4.
oraz ust. 7. nie są brane pod uwagę środki finansowe przeznaczone zgodnie z § 78 Statutu na
realizację Budżetu Obywatelskiego.”;
53) § 66 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. W terminie do 30 maja r. r. Rada dokonuje ostatecznego
rozdysponowania środków, o których mowa w § 65 ust. 7. przekazując podjętą uchwałę do
właściwych jednostek realizujących.”;
54) § 66 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „2. Prezydent Miasta przedstawi Radzie Miasta propozycje
przeznaczenia na inne cele środków finansowych nierozdysponowanych przez Radę uchwałą,
o której mowa w ust. 1.”;
55) W § 66 skreśla się ust. 3. oraz ust. 4.
56) Zmienia się brzmienie § 67 na następujące: „§ 67. Środki finansowe przeznaczone uchwałą Rady
na konkretne zadanie można przeznaczać na inne zadanie tylko w drodze uchwały Rady.
Przeniesienie środków finansowych na inne zadanie wymaga przedstawienia oświadczenia
dysponenta środków o ich nie wydatkowaniu, a kwota przesunięcia winna być zaokrąglona do
pełnych złotych.”;
57) W § 70 zmienia się brzmienie ust. 4. na następujące: „4. Po uzyskaniu informacji o wysokości
środków na realizację zadań w ujęciu wieloletnim, Rada podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia
ostatecznego wykazu wskazanych zadań zgodnie z danymi określonymi przez jednostki
realizujące i mieszczącymi się w przyznanej Dzielnicy puli środków, zgodnie z wysokością
limitów określoną na podstawie § 65. Dzielnica przesyła przyjęty wykaz do jednostek
realizujących w terminie do 31 lipca r.p. Po 25 września r.p. wszelkie zmiany dotyczące korekty
rozdysponowania środków finansowych na r.r. Dzielnica przesyła jednostkom realizującym
w formie uchwały od stycznia r.r., po podjęciu przez Radę Miasta uchwały budżetowej.”.;
58) Zmienia się nazwę podrozdziału 4 z „4. Wniosek i Budżet Obywatelski” na: „4. Partycypacja
mieszkańców w działalności Rady i Zarządu”.
59) Zmienia się brzmienie § 76 na następujące: „§ 76. 1. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy
mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne wśród mieszkańców Dzielnicy, według zasad
określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta. 2. Konsultacje społeczne w sprawie wydatków
związanych z rozdysponowaniem środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy określane są
jako Wniosek Obywatelski. 3. W ramach Wniosku Obywatelskiego może być proponowane
zadanie o charakterze lokalnym zgodne z kompetencjami statutowymi Dzielnicy. 4. Propozycję
Wniosku Obywatelskiego, w terminie do dnia 15 marca r.p. może zgłosić grupa 25 mieszkańców
Dzielnicy mających prawo wybierania do Rady. 5. W przypadku zgłoszenia Wniosku
Obywatelskiego po terminie, o którym mowa w ust. 3., wniosek ten jest rozpatrywany jako
wniosek dotyczący roku kolejnego o czym Prezydent Miasta zawiadamia pełnomocnika komitetu,
o którym mowa w § 77 ust. 1. pkt 2) Statutu. 6. Dzielnica współpracuje z Prezydentem Miasta
w zakresie procedury Inicjatywy Lokalnej, na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady
Miasta.”;
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60) W § 77 ust. 2. wyrażenie: „§ 76 ust. 3.” zastępuje się wyrażeniem: „§ 76 ust. 4 ”.
61) Zmienia się brzmienie § 77 ust. 7. na następujące: „7. Prezydent Miasta niezwłocznie wskazuje
miejską jednostkę organizacyjną bądź komórkę organizacyjną Urzędu Miasta, która określa koszt
realizacji zadania, propozycje harmonogramów jego realizacji (przygotowanie wraz
z wykonaniem) i finansowania (przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych źródeł, jeżeli są one
do dyspozycji – środki własne miasta, inne środki zewnętrzne oraz konieczności zapewnienia
pełnego ich finansowania), a następnie przesyła te informacje do Dzielnicy oraz pełnomocnika
komitetu w terminie do 15 czerwca r.p.”.
IV. Komunikacja z mieszkańcami.
62) W § 72 zmienia się brzmienie pkt. 3) na następujące: „3) redakcji stron internetowych,
kontaktów poprzez media społecznościowe,”;
63) W § 73 ust. 1. zmienia się brzmienie pkt. 4) na następujące: „4) wydawcą gazetki jest Rada,
wydawanie gazetki jest finansowane jedynie ze środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy,”;
64) W § 73 ust. 1. zmienia się brzmienie pkt. 5) na następujące: „5) wydawca może zawiesić
wydawanie gazetki lub całkowicie zaprzestać jej wydawania,”;
65) W § 73 ust. 1. zmienia się brzmienie pkt. 7) na następujące: „7) na każdym egzemplarzu gazetki
należy podać w widocznym i zwyczajowo przyjętym miejscu informację zawierającą: nazwę
i adres wydawcy, imię i nazwisko redaktora naczelnego lub odpowiedzialnego, adres redakcji,
miejsce i datę wydania, nazwę zakładu wykonującego druk prasowy, międzynarodowy znak
informacyjny - ISSN, bieżącą numerację, informację o bezpłatnym charakterze gazetki, nakład.”;
66) W § 73 ust. 1. dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „8) funkcję redaktora naczelnego biuletynu pełni
Przewodniczący,”;
67) Dodaje się § 73 a w brzmieniu: „§ 73a. 1. Redaktor naczelny odpowiada za treść oraz
poprawność przygotowywanych materiałów prasowych, dba o ich obiektywny charakter, a także
odpowiada za przekazanie materiału do druku. 2. Nadzór nad kolportażem gazetek dzielnicowych
na terenie Dzielnicy sprawuje redaktor naczelny. 3. Redaktor naczelny zobowiązany jest do
informowania mieszkańców o sposobie dystrybucji gazetek dzielnicowych. Informacja o sposobie
i miejscach kolportażu dostępna jest na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy ogłoszeń. 4.
Rada może powołać Komisję (Zespół Redakcyjny), którego zadaniem będzie czuwanie nad
jakością, terminowością i rzetelnością publikowanych materiałów. 5. W skład Komisji wchodzą
członkowie Rady powoływani i odwoływanie przez Radę na podstawie § 38 ust. 4. Statutu. 6.
Redaktor naczelny może powierzyć obowiązki redakcyjne innej osobie. 7. W przypadku
powierzenia przez redaktora naczelnego obowiązków redakcyjnych osobie będącej członkiem
danej Rady, osoba ta pełni powierzone jej obowiązki społecznie.”.
V. Budżet Obywatelski.
68) W § 66 skreśla się ust. 5. oraz ust. 6.
69) W § 78 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Rada podejmuje w terminie określonym Zarządzeniem
Prezydenta Miasta uchwałę o przystąpieniu bądź o nie przystąpieniu do Budżetu
Obywatelskiego.”;
70) W § 78 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku przyjęcia uchwały o przystąpieniu do
Budżetu Obywatelskiego, Rada określa w niej wysokość środków przeznaczonych na daną jego
edycję.”;
71) W § 78 ust. 3. otrzymuje brzmienie: „3. Uchwała, o której mowa w ust. 2. może przewidywać
udział Dzielnicy w jednej lub większej liczbie edycji Budżetu Obywatelskiego w układzie
jednorocznym lub wieloletnim.”;
72) W § 78 skreśla się ust. 4., ust. 5., ust. 6.
73) W § 78 dotychczasowy ust. 7. staje się ust. 4.
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74) W § 78 dotychczasowy ust. 8. staje się ust. 5.
VI. Ordynacja Wyborcza.
75) § 83 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 83. 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały, wyznaczając
ich termin na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed upływem
kadencji Rady i nie później niż 30 dni od dnia zakończenia kadencji Rady. Projekt uchwały
w tej sprawie przedkłada Radzie Miasta jej Przewodniczący.
2. Wybory przeprowadza się w okręgach jednomandatowych.
3. Kadencja Rady trwa 5 lat od dnia wyboru z zastrzeżeniem przypadków określonych
w ust.4.
4. Skrócenie kadencji i rozwiązanie Rady jest możliwe tylko w przypadku:
1) niedokonania wyboru przez Radę, Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników wyborów,
2) podziału Dzielnicy lub jej połączenia z inną Dzielnicą,
3) obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy określonego Statutem jej składu,
4) powtarzającego się naruszania prawa przez Radę.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4, Rada Miasta w ciągu 3 miesięcy od
dnia skrócenia kadencji Rady wyznacza termin wyborów uzupełniających. Kadencja wybranej
w wyborach uzupełniających Rady jest zgodna z kadencją pozostałych Rad Dzielnic Miasta
Krakowa.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed upływem
kadencji Rady Miasta.”,
76) w § 159 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się po upływie połowy kadencji Rady.”,
77) w § 112 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku zarejestrowania w okręgu wyborczym jednego kandydata na członka Rady
wyznacza się dodatkowy termin przyjmowania zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń
nie może przypadać później niż na 35 dzień przed dniem wyborów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, z tym że przepisy zawarte w § 1 w punktach od 40 do 61
oraz pkt 75 dotyczącym zmiany § 83 ust. 3 mają zastosowanie do kadencji Rad Dzielnicy VI
Bronowice następujących po kadencji Rady Dzielnicy VI Bronowice, w czasie której uchwała weszła
w życie.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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