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Uchwała Nr XXXV/ 235 /2017  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 09.02.2017r.  

 
w sprawie: opinii  dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic. 

 
Na podstawie §3 pkt. 4 lit. l uchwały nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie 

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 1845)  Rada Dzielnicy IX Łagiewniki 

– Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Opiniuje się pozytywnie zapisy ujęte w proponowanych zmianach  w statutach Dzielnic, 

przedstawionych  przez Komisję Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa; nr 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14.  

§2 

 

W proponowanej zmianie nr 8 wnioskuje się o doprecyzowanie dokładnie czasu 

przekazania oświadczenia. 

§3 

 

  W proponowanej zmianie nr 10 wnioskuje się: 

- w §65 punkcie 1 o utrzymanie wysokości 70% środków finansowych będących w 

dyspozycji Dzielnicy, na realizację zadań ujętych w §3 pkt 1 lit. a – d. 

- w §78 punkcie 1 o zapis: że  Rada podejmuje w terminie do 31 stycznia uchwałę o nie 

przystępowaniu lub o przystąpieniu do Budżetu Obywatelskiego określającą wysokość 

środków. 

- dodać w punkcie 5, na koniec zapisu słowo „lub” 

- oraz wnioskuje się  dodanie dodatkowego punktu po punkcie nr 5 o treści: 

6. Rada obligatoryjnie wnioskuje do realizacji kolejne zadania wybrane w głosowaniu przez 

mieszkańców mogąc zwiększyć kwotę Budżetu Obywatelskiego, na kolejne zadania  z 

największa ilością głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania formuła zapisana w 

punkcie 5. 

Numeracja punktów 6 i 7 ulega zmianie na 7 i 8. 

 

§4 

Wnioskuje się o wycofanie z §11 pkt 3 Statutu zapisu: 

- , a także do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań , o których mowa w 

§3 pkt 5.  

Jednocześnie wnioskuje się o uzupełnienie § 50 ust. 2 o pkt nr 12 o treści: 

12) wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5. 

 

§5 

  Wnioskuje się w  § 20 Statutu o dodanie po punkcie 1 , punktu o treści: 

2. Mieszkaniec lub przedstawiciel grupy mieszkańców  ma prawo brać udział z prawem 

zabierania głosu w sesjach Rady,  w sprawie, która jego lub grupy mieszkańców 

bezpośrednio dotyczy.  

 

 



§6 

  Wnioskuje się o zmiany w załączniku do Statutu Dzielnicy IX dotyczącym granicy 

Dzielnicy IX z Dzielnicą XIII.  

 Dotyczy zmiany przebiegu granicy – w załączeniu załączniki – 3 szt.  

 

§7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 
 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podjęto na prośbę Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa (pismo 

znak: BR.01.0012.2.16.5/2016 z dnia 08.12.2016r.). Zdaniem Rady Dzielnicy IX proponowane 

zmiany przyczynią się do usprawnienia pracy Rady oraz lepszego funkcjonowania Budżetu 

Obywatelskiego.  

 


