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ZARZĄDZENIE NR 2138/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-09-22

w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa 
miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz 
opracowania raportu o wynikach konsultacji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), §5 ust. 4 i § 6 uchwały nr XII/135/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wzór formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego, 
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki 
organizacyjnej odpowiedzialny za przygotowanie projektu aktu prawa miejscowego:

1) Przesyła projekt aktu zaakceptowany przez właściwego Zastępcę Prezydenta do Wydziału 
Spraw Społecznych, celem rozpoczęcia jego konsultacji.

2) Na podstawie zebranych formularzy tworzy w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji 
raport o wynikach konsultacji, który przekazuje Prezydentowi Miasta Krakowa.

3) Po zatwierdzeniu raportu przez Prezydenta Miasta Krakowa zostaje on opublikowany 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.ngo.krakow.pl przez Wydział Spraw 
Społecznych, a także na stronie www.dialogspoleczny.krakow.pl  przez Wydział Strategii 
i Rozwoju Miasta, nie później niż 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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