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Uchwała Nr LVIII/374/2018  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 16.08.2018r.  
 

w sprawie: wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta 

Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic. 

 
Na podstawie §3 pkt. 4 lit. b oraz §3 pkt. 3 lit. k 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 negatywnie przedstawiony projekt nowelizacji Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki 

– Borek Fałęcki stanowiący załącznik nr 9 do uchwały Nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa 

z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa 

w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie, 

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 1845 z późn. zm.). 

 

§2 

Wnioskuje się o wprowadzenie korekty  w §1 w punkcie 1) dotyczącym proponowanych zmian 

w §83.1. 

§83.1. otrzymuje brzmienie: 

„§83.1. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta w drodze uchwały, wyznaczając ich termin nie 

wcześniej niż na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji Rady i nie później 

niż 30 dni od dnia zakończenia kadencji Rady.   

Projekt uchwały w tej sprawie przedkłada Radzie Miasta jej Przewodniczący.” 

§3 

Wnioskuje się o wykreślenie zapisu w §1 w punkcie 1) dot. proponowanych zmian w §83.4. 2) 

 o brzmieniu: „2) podziału Dzielnicy lub jej połączenia z inną Dzielnicą,” 

 

§4 

Wnioskuje się o wykreślenie zapisu w §1 w punkcie 2) dot. § 159. Ust.4 w brzmieniu:  

„4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się po upływie połowy kadencji Rady.” 

Wnioskuje się o pozostawienie istniejącego w Statucie zapisu:  

„§159. Ust.4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed 

upływem kadencji Rady.” 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 

Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami Rady Dzielnicy. 


