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Pan
tukasz Scgk
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg w sprawie zawiadomiefi o zw0+aniu sesji Rady
Dzielnicy, przekazana przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczacego Rady Miasta
Krakowa 1 kwietnia 2022 r., uprzejmie informujg.

W dniu 18 Iistopada 2020 r. Rada Miasta Krakowa podj¢’ra uchwa’ry nr XLV||l/1325-
1342/20 w sprawie zmian uchwa+ XCIX/1495-1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia+ania Dzielnic I-XVIII w Krakowie. Przedmiotowe
zmiany Statutéw Dzielnic, zawierajqce m.in. Rozdzia+ pt. ,,Sesje zda|ne", podjete zosta+y
2 inicjatywy grupy Radnych Rady Miasta Krakowa. ‘

W dniu 28 grudnia 2020 r. do Przewodniczqcych Rad i Zarzqdéw Dzielnic
|—XVIH Miasta Krakowa zosta1‘0 przes+ane pismo Pana Antoniego Fryczka, Sekretarza Miasta
Krakowa znak BD-O1.0120.24.2020 2 21 grudnia 2020 r., zawierajqce najwainiejsze informacje
dotyczqce zakresu wprowadzonych ww. uchwa’rami Rady Miasta Krakowa zmian
w Statutach Dzielnic.

Ad 1.
Zgodnie Z § 14 ust. 1 Statutéw Dzielnic sesje Rady Dzielnicy zwo%uje i organizuje

Przewodniczegcy ustalajqc termin, miejsce i projekt porzqdku obrad. Zatem zawiadomienie
0 stacjonarnej sesji Rady Dzielnicy powinno zawieraé takie elementyjakz
- termin sesji,
~ miejsce sesji,
- projekt porzqdku obrad.

Ad 2.
Treéé zawiadomienia 0 sesji zdalnej regulujq przepisy 35a ust. 1-5 W zw. § 14 ust. 1

Statutéw Dzielnic i zgodnie z tymi przepisami zawiadornienie 0 takiej sesji Rady Dzielnicy
powinno zawieraé takie elementyjak:
— termin sesji,
- informacjg, 2e sesja zostanie przeprowadzona za pomoca érod kéw porozumiewania sie;

na 0d|eg+oéé z jednoczesnym wskazaniem rozwiqzafi technicznych przyjqgtych do
prowadzenia sesji,

- projekt porzqdku obrad.



Ad 3 i 5.
W przypadku gdy sesja Rady Dzielnicy zwo+ana jest w trybie zdalnym zgodnie

z § 35a Statutu Dzielnicy, a cz+onek Rady poinformuje Przewodniczqcego 0 braku moiliwoéci
technicznych uczestniczenia w sesji najpéiniej na 2 dni przed terminem sesji, Przewodniczacy
Rady moie dopuscié na podstawie § 35 ust. 5 Statutu Dzielnicy do udzia’ru takich cz+onkc'>W
W trybie stacjonarnym. W efekcie sesja zwo’rana w trybie zdalnymjest przeprowadzona w trybie
tzw. zdalno-stacjonarnym.

Ad 4.
Przepisy Statutow Dzielnic |—XVl|| nie przewidujq moiliwosci zwo+ania sesji

w trybie stacjonarnym, a nastegpnie przeprowadzenia jej w trybie hybrydovvym lub zda|n0—
stacjonarnym.

Wzory zawiadomiefi, 0 ktérych mowa w interpelacji Pana Radnego sq dostopne dla
pracownikéw Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa Urzegdu Miasta Krakowa, ktorzy oddelegowani
sq do pracy w biurach Dzielnic w ramach obs’rugi administracyjno-biurowej. Jeieli
Przewodniczqcy Rady i Zarzqdu Dzielnicy ma watpliwosci co do poprawnoéci sformu+owania
zawiadomienia o zwo’raniu sesji, ma moiliwoéé kontaktu z Biurem ds. Dzielnic Miasta Krakowa
Urzegdu Miasta Krakowa i uzyskania pomocyw tym zakresie.
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