ZARZĄDZENIE NR 3305/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 grudnia 2010 r.
w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Doradców
Prezydenta Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
1. W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa, w pionie Prezydenta Miasta
Krakowa, tworzy się Zespół Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.
2. W
skład
Zespołu
Doradców
Prezydenta
wchodzą
członkowie,
wyróŜniający się szczególną wiedzą i umiejętnościami w zakresie danego obszaru
merytorycznych doradztwa.
§2
Zespół Doradców Prezydenta Miasta Krakowa działa w następujących obszarach:
- gospodarka miejska
- rozwój miasta
- organizacje pozarządowe
- współpraca zagraniczna
- bezpieczeństwo miasta
- kultura
- sport
§3
Do głównych kierunków działania Zespołu Doradców Prezydenta naleŜy:
1) pełnienie funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym udzielanie Prezydentowi Miasta
Krakowa wsparcia i porad w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności,
2) wpływanie na wizerunek Miasta Krakowa poprzez działania doradcze,
3) dokonywanie analiz i oceny sytuacji miasta oraz współuczestniczenie w opracowywaniu
planów strategicznych dla miasta,
4) opiniowanie projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko rozumianego
rozwoju Miasta Krakowa,

5) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami
i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich
analiz i ocen,
6) koordynowanie opracowywania projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych
zleceń Prezydenta Miasta Krakowa,
7) pozyskiwanie wszelkich materiałów i informacji, do przekazywania których
zobowiązywani są kierujący komórkami organizacyjnymi urzędu i miejskich jednostek
organizacyjnych.
§4
1. W zakresie określonym w odrębnych upowaŜnieniach lub pełnomocnictwach Prezydenta
Miasta Krakowa, doradcy reprezentują miasto Kraków w stosunkach zewnętrznych oraz
w kontaktach z podmiotami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
2. Doradcy współpracują z odpowiednimi dla danych obszarów merytorycznych
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/

