UCHWAŁA NR LXIX/681/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 stycznia 1997 r.

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: „Biuro Festiwalowe - Kraków 2000”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz.
U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622/ art. 9 i art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
/Dz. U. Nr 114 poz. 493, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1996 r. Nr 90 poz. 407/, art. 16 i
art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /tekst jednolity Dz. U.
z 1993 r. Nr 72 poz. 344/ i § 12 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja
1991 r. w sprawie zakładów budżetowych /Dz. U. Nr 42 poz. 183/ oraz w związku
z uchwałą Nr XIV/153/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie
organizacji Festiwalu „Kraków 2000” i ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 1997 r. tworzy się gminną instytucję kultury „Biuro Festiwalowe
- Kraków 2000” - z siedzibą w Krakowie działającą jako zakład budżetowy.
2. Do zadań Biura należy realizacja programu „Kraków 2000”, informacja i promocja
kulturalna, w tym - w zakresie realizowanym przez Centrum Informacji Kulturalnej.
3. Biuro rozlicza się z budżetem Miasta Krakowa poprzez dział 83 - Kultura i sztuka,
rozdział 8332 - Ośrodki kultury.
§ 2.
1. Przychodami „Biura Festiwalowego - Kraków 2000” są:
- dochody własne, w tym - wpłaty sponsorów,
- dotacja budżetowa,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
2. Kosztami „Biura Festiwalowego - Kraków 2000” są:
- koszty prowadzenia Biura,
- koszty realizacji przedsięwzięć festiwalowych i programu „Kraków 2000”,
- koszty promocji i informacji,
- koszty prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej.
§ 3.
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Gmina Miasta Krakowa przeznacza na pierwsze wyposażenie „Biura
Festiwalowego - Kraków 2000” w środki obrotowe jednorazowo dotację w kwocie
220.210 PLN, w tym na zakupy inwestycyjne (§ 73) kwotę 117.730 PLN.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do zabezpieczenia środków na utrzymanie
i realizację zadań Biura.
§ 4.
Zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania gminnej instytucji kultury
„Biura Festiwalowego - Kraków 2000” określi statut nadany przez Zarząd Miasta
Krakowa po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury i Ochrony Zabytków oraz Komisję
Promocji, Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§. 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 1997 r.
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