
UCHWAŁA Nr XXXVIII/594/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 21 października 2013

w sprawie opinii do projektów nowych Statutów Dzielnic Miasta Krakowa.

Na podstawie § 4 pkt 5 lit. i oraz § 4 pkt 4 lit l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego
załącznik nr 18 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 na
wniosek Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, znak BR-04.0120.82.2013, Rada Dzielnicy
XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje  się  pozytywnie  projekty  nowych  Statutów  dzielnic  Miasta  Krakowa,  stanowiące
załączniki 1 – 18 do uchwały nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października
2013 r.

                                                                     § 2

Wnioskuje się wprowadzenie w § 32 ust. 3 zapisu:
"Poprawki składa się w formie pisemnej do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały.
Autopoprawki zgłasza się w formie pisemnej do czasu rozpoczęcia sesji.”

   § 3

Wnioskuje się wprowadzenie w § 64 ust. 1 zapisu:
"Ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa w § 63 ust. 1, odbywa się na 
podstawie algorytmu, w którym:
1) 20% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic,
2) 60% 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 wprowadzenie w  § 84 zapisu: 
„Prawo wybierania do Rady Dzielnicy (czynne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec Miasta, 
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze 
działania danej Rady Dzielnicy.

                                                                     



                                                                             § 5

Wnioskuje się wprowadzenie w  § 112 ust. 1 zapisu:
„Kandydatów na członków Rady odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do 
właściwej dzielnicowej komisji wyborczej wraz z wykazem osób popierających (25 podpisów), 
najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów samorządowych.” 

                                                                   
                                                                           § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                 Stanisław Moryc

Uzasadnienie:

Rada  Dzielnicy  XVIII  opiniuje  propozycje  nadania  dzielnicom  Miasta  Krakowa  nowych
Statutów, stanowiących załączniki 1-18 do uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXV/1285/13
zgodnie z kompetencjami. 

                                                               


