
       ZARZĄDZENIE Nr 430/2023 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 16 lutego 2023 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert  

w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2023  

 

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 

art. 11 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1327 i poz. 1812) oraz Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały nr C/2722/22 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się do obowiązkowego stosowania w Urzędzie Miasta Krakowa  

i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2023 roku Regulamin przeprowadzania otwartych 

konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi 

jednostkami organizacyjnymi odpowiadają pod względem merytorycznym i formalnym  

za przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  

zgodnie z wprowadzonym Regulaminem. 

 

§ 3. W otwartych konkursach ofert ogłoszonych i nierozstrzygniętych przed wejściem 

w życie zarządzenia stosuje się dotychczasowy Regulamin. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom komórek organizacyjnych 

Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych, 

obsługującym otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miejskiej 

Kraków. 

 

§ 5. Do koordynowania i monitorowania stosowania Regulaminu wyznacza się 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. 

 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 

2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert 

w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2022. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


