ZARZĄDZENIE NR 2127/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 października 2007 roku
w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla zadania inwestycyjnego: „Hala
Widowiskowo – Sportowa (Czyżyny)” w Krakowie.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia
2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (tekst jednolity: zarządzenie
Nr 1369/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2007 r. z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Powołuje się Komitet Sterujący dla zadania inwestycyjnego „Hala Widowiskowo –
Sportowa (Czyżyny)” zwany dalej Komitetem, w następującym składzie:
Przewodniczący:
Tadeusz Trzmiel

– Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,

Członkowie:
1. Janusz Sepioł
2. Anna Biziorek
3. Dariusz Pasek
4. Marek Jaglarz

– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury,
– Wydział Inwestycji,
– Wydział Inwestycji,
– Krakowski Holding Komunalny S.A.
§2

Do zadań Komitetu należy:
1) przyjęcie harmonogramu oraz planu realizacji projektu,
2) ustanowienie tolerancji dla czasu, kosztów lub zakresu projektu,
3) ocena nadzwyczajna etapu, której celem jest rozpatrzenie istotnych odchyleń od
zatwierdzonych planów oraz zatwierdzenie planu naprawczego,
4) ocena końcowa każdego etapu zarządczego powiązana z zezwoleniem na przejście do
następnego, zaplanowanego etapu zarządczego,
5) raportowanie o postępie prac na rzecz kierownictwa programu lub Urzędu Miasta
Krakowa,
6) wydawanie zaleceń komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa i miejskim
jednostkom organizacyjnym w zakresie dotyczącym zadania inwestycyjnego „Hala
Widowiskowo – Sportowa (Czyżyny)”,
7) zatwierdzenie zamknięcia projektu,
8) opiniowanie zmian w budżecie Miasta.

§3
1. Stanowisko Komitetu ustalane jest na zasadzie jednomyślności.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
3. Bezpośredni nadzór nad pracami Komitetu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.
§4
1. Posiedzenia Komitetu odbywają się przynajmniej raz na kwartał, a termin posiedzenia
podawany jest przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Na wniosek każdego członka Komitetu, Przewodniczący zwołuje nadzwyczajne
posiedzenie Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia osoby spoza jego składu.
4. Członków Komitetu oraz osoby spoza jego składu obowiązuje poufność, co do spraw
poruszanych na posiedzeniach Komitetu.
5. Z tytułu pracy w Komitecie nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
6. Z posiedzeń Komitetu sporządzane są, przez obsługę kancelaryjną, pisemne protokoły
obejmujące dokonane ustalenia i przyjęte stanowiska.
7. Protokoły z posiedzeń Komitetu Przewodniczący przekazuje Prezydentowi Miasta
Krakowa oraz Członkom Komitetu.
§5
Realizację ustaleń i stanowisk Komitetu, zapewniają właściwe komórki organizacyjne Urzędu
Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.
§6
Obsługę kancelaryjno - biurową Komitetu zapewnia Wydział Inwestycji Urzędu Miasta
Krakowa.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
/-/

