
ZARZĄDZENIE NR 2293/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2 listopada 2006 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa w przypadku udzielania zamówień 
publicznych w zakresie usług redakcji gazetek dzielnicowych, redakcji informatorów 
dzielnicowych oraz redakcji kolumn informacyjnych publikowanych na łamach prasy 
lokalnej o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6 000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 10 Zarządzenia Nr 1521/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23
sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (z późniejszymi zmianami) , 
w związku z § 1 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia Nr 1260/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2006 r. (z późniejszymi 
zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku stosowania Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1260/2006 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2006 roku (z późn. zm.) w zakresie udzielania
zamówień, na podstawie art.67 ust.1 pkt1 lit.c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163), dotyczących 
świadczenia usług redakcji gazetek dzielnicowych, redakcji informatorów dzielnicowych oraz 
redakcji kolumn informacyjnych publikowanych na łamach prasy lokalnej, w ramach zadań 
uznanych przez Dzielnice za priorytetowe „Informacja i łączność z mieszkańcami”, od 2007 
r. - „Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy” o wartości przekraczającej równowartość 
kwoty 6 000 euro.

§ 2

Zobowiązuje się Dyrektora Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa do zachowania 
zgodności postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w § 1, z 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163), oraz 
prowadzenia dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 
Nr 87 poz. 606).



§3

Do zatwierdzania protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o których 
mowa w §2, upoważnia się Dyrektora Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. 

§ 4

Zobowiązuje się Dyrektora Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa do sporządzenia i 
przekazania do Oddziału Zamówień Publicznych planów rocznego sprawozdania o 
udzielonych na podstawie niniejszego Zarządzenia zamówieniach publicznych do dnia 15 
lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie 
należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 
r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 
zamówieniach publicznych oraz jego wzoru (Dz. U. Nr 50, poz. 479).

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic 
Krakowa.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 365/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2006 r. w 
sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 
Urzędzie Miasta Krakowa wprowadzonego Zarządzeniem nr 133/2005 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 28 stycznia 2005 roku w przypadku udzielania zamówień publicznych w 
zakresie usług redakcji gazetek dzielnicowych oraz kolumn informacyjnych publikowanych 
na łamach prasy lokalnej o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6.000 euro.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /


