
ZARZĄDZENIE Nr 174/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 29.01.2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowej procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego na 
poziomie Dzielnic w roku 2015 i 2016

Na podstawie §66 pkt. 6, §78 pkt. 1-8 uchwał nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. 
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1837), XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (ogłoszona w Dz. 
Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1838), XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie 
(ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1839), XCIX/1498/14 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały 
w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1840), 
XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania 
Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. 
poz. 1841), XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu 
działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 
marca 2014 r. poz. 1842), XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i 
zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 
dnia 27 marca 2014 r. poz. 1843), XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: 
organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1844), 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 (ogłoszona w 
Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1845), XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie 
(ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1846), XCIX/1505/14 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze 
Duchackie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1847), 
XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania 
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 
marca 2014 r. poz. 1848), XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i 
zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 
dnia 27 marca 2014 r. poz. 1849), XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: 
organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1850), XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. 
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1851), XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (ogłoszona w 
Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1852), XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w 
Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1853), 
XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 
2014 r. poz. 1854) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków;
2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa;
3) Dzielnicy – należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkańców części obszaru Gminy;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy;
5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy;
6) Komisji – należy przez to rozumieć powołaną uchwałą Rady komisję Rady Dzielnicy;



7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Dzielnicy.

§ 2. 1. Za wdrożenie i realizację budżetu obywatelskiego na poziomie Dzielnic odpowiada 
Zarząd lub Komisja właściwej miejscowo Dzielnicy. 
2. Do zadań Zarządu lub Komisji należy w szczególności:
1) wdrożenie harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa, o którym 
mowa w § 4;
2) realizacja i koordynacja działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych 
dotyczących budżetu obywatelskiego na poziomie Dzielnicy;
3) współpraca między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków przy 
realizacji właściwej uchwały ws. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

§ 3. 1. Ustala się wzór formularza zgłoszenia projektu składanego jako propozycja zadania do
budżetu obywatelskiego na poziomie Dzielnic, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.
2. Ustala się wzór listy poparcia dla projektu składanego jako propozycja zadania do budżetu
obywatelskiego na poziomie Dzielnic, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się harmonogram prac nad budżetem obywatelskim na poziomie Dzielnic 
w roku 2015 i 2016, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zgodnie z właściwą uchwałą ws. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, budżet 
obywatelski na poziomie Dzielnic jest realizowany zgodnie z niżej określonymi zasadami 
i trybem:
1) O terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości 
środków przeznaczonych na realizację wnioskowanych zadań informuje Zarząd co najmniej 
na 30 dni przed rozpoczęciem tego terminu;
2) Zarząd lub Komisja w ciągu co najmniej 30 dni przeprowadza konsultacje społeczne 
z mieszkańcami w sprawie przeznaczenia części wydatków w ramach środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnic, zgodnie z procedurą zawartą w ich Statutach;
3) Złożone do Zarządu formularze z propozycjami projektów są rejestrowane i niezwłocznie 
przekazywane do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa, 
zwanej dalej „komórką merytoryczną” lub miejskiej jednostki organizacyjnej, zwanej dalej 
„mjo”, wraz z kartą obiegową dla danego formularza, której wzór stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego zarządzenia;
4) Właściwa komórka merytoryczna lub mjo dokonuje uzgodnień z innymi komórkami 
merytorycznymi lub mjo, które powinny się odnieść do propozycji projektu i na podstawie 
weryfikacji formalno-prawnej sporządza opinię do propozycji projektu;
5) Właściwa komórka merytoryczna lub mjo w ciągu 60 dni, jednak nie później niż do 
31 maja 2015 r., zwraca do Zarządu karty obiegowe ocenianych przez siebie formularzy 
propozycji projektów;
6) Wyniki weryfikacji formalno-prawnej zawierające wykaz złożonych propozycji zadań, 
oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji oraz uzasadnienie 
rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych, są niezwłocznie podawane do publicznej 
wiadomości przez Zarząd lub Komisję;
7) Zarząd lub Komisja sporządza i podaje do publicznej wiadomości listy projektów, które 
będą poddane głosowaniu, które przeprowadza się nie później niż do 30 czerwca 2015 r.;



8) Zarząd lub Komisja podaje do publicznej wiadomości informację nt. wykazu punktów do 
głosowania nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania;
9) W ciągu 7 dni od dnia zakończenia głosowania, Zarząd lub Komisja opracowuje wyniki 
głosowania na projekty o charakterze lokalnym (dzielnicowym), które przedstawia Radzie.

§ 6. Wzór karty do głosowania określony zostanie w odrębnym zarządzeniu.

§ 7. Rada zatwierdza przedstawioną przez Zarząd lub Komisję listę rekomendowanych na 
podstawie wyników głosowania projektów o charakterze lokalnym (dzielnicowym) do 
realizacji w roku 2015 i 2016 oraz wskazuje komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa 
lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji danego zadania.

§ 8. 1. Realizację zarządzenia powierza się Zarządom i Radom Dzielnic.
2. Koordynację w zakresie realizacji zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw 
Społecznych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


