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ZARZĄDZENIE Nr 3070/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 29 października 2021 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13
stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. poz. 556), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Radę Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa, zwaną dalej
„Radą”, w następującym składzie:
1) czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa reprezentujących każdy z klubów
w Radzie Miasta Krakowa;
2) czterech przedstawicieli Rad i Zarządów Dzielnic wskazanych przez Konwent
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic;
3) czterech przedstawicieli strony społecznej - Wnioskodawców zwycięskich projektów
wszystkich edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa;
4) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:
a) Andrzej Kulig - I z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej
i Komunalnej - Przewodniczący Rady;
b) Mateusz Płoskonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia – Sekretarz Rady.
2. W terminie wskazanym przez Prezydenta Miasta Krakowa przeprowadzany jest
otwarty nabór na członków Rady, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 3.
3. Decyzję o wyborze na członka Rady reprezentującego stronę społeczną podejmuje
Prezydent Miasta Krakowa.
4. Prezydent podaje skład osobowy Rady do publicznej wiadomości po zakończeniu
naboru w formie ogłoszenia.
5. Kadencja Rady wynosi dwa lata licząc od dnia ogłoszenia składu Rady przez
Prezydenta Miasta Krakowa.
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§ 2. 1. Prezydent Miasta Krakowa odwołuje członka Rady:
na jego wniosek;
w przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta lub Radnego Dzielnicy;
w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej;
w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady;
w przypadku nieobecności na połowie posiedzeń Rady w ciągu danego roku
kalendarzowego.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1, Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza nabór na wakujące miejsce.

3. Prezydent Miasta Krakowa może zmienić skład osobowy Rady w każdym
momencie, w szczególności może odwoływać jej członków oraz powoływać nowych w
miejsce odwołanych członków.
4. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem
wynagrodzenia z tego tytułu, ani też rekompensaty za utracone zarobki.
§ 3. 1. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący lub wskazany przez niego Zastępca
Przewodniczącego.
2. Zastępcy Przewodniczącego wybierani są podczas pierwszego posiedzenia Rady
według klucza:
1) przedstawiciel Rady Miasta Krakowa,
2) przedstawiciel Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic,
3) przedstawiciel Wnioskodawców.
3. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady lub osoby przez niego upoważnionej do
zwołania posiedzenia, w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne niż wymienione w § 1
osoby, w tym specjaliści, eksperci, pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta Krakowa
i miejskich jednostek organizacyjnych. Ponadto w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć
przedstawiciele Rad Dzielnic terytorialnie zainteresowani poruszaną tematyką.
4. Rada obraduje na posiedzeniach z częstotliwością nie mniej niż raz na kwartał,
zwoływanych przez Przewodniczącego lub Zastępców.
5. Dopuszcza się, na wniosek Prezydenta, możliwość organizacji posiedzeń
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
6. Rada wydaje opinie w formie rekomendacji podjętych w obecności nie mniej niż
połowy składu Rady zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
7. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie osoby wchodzące w skład Rady.
8. Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokół podpisuje osoba, która
przewodniczyła posiedzeniu.
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§ 4. Do zadań Rady należy:
monitorowanie wdrożenia i realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego,
proponowanie zasad oraz rozwiązań w celu prawidłowej jego realizacji;
promocja idei budżetu obywatelskiego;
wyrażanie - na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa – opinii w sprawach związanych
z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego;
realizacja innych zadań wskazanych we właściwej uchwale Rady Miasta Krakowa
w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

§ 5. 1. Pomoc prawną dla Rady zapewnia Zespół Radców Prawnych.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Wydział Polityki Społecznej i
Zdrowia.
§ 6. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta
Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi do współdziałania oraz udzielania

niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Rady,
a pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki.
§ 7. Rokrocznie, nie później jednak niż do końca stycznia roku następnego,
sporządzane jest sprawozdanie z prac Rady, które zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa.
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§ 8. Traci moc obowiązującą:
Zarządzenie nr 1985/2019, Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5.08.2019 r. w sprawie
powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa;
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 801/2020 z dnia 30.03.2020 r. zmieniające
zarządzenie Nr 1985/2019 w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego
miasta Krakowa;
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1963/2020 z dnia 14.08.2020 r.
zmieniające zarządzenie nr 1985/2019 w sprawie powołania Rady Budżetu
Obywatelskiego miasta Krakowa (ze zm.);
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1739/2021 z dnia 28.06.2021 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1985/2019 w sprawie powołania Rady Budżetu
Obywatelskiego miasta Krakowa.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

