ZARZĄDZENIE NR 24/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 stycznia 2007 roku
w sprawie utworzenia stanowiska i powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Turystyki.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Turystyki,
zwanego dalej Pełnomocnikiem.
2. Na stanowisko Pełnomocnika powołuje się Panią Grażynę Leja.
§ 2.
Do zadań Pełnomocnika Prezydenta należy:
1) opracowywanie koncepcji rozwoju ruchu turystycznego w Krakowie,
2) nadzór nad tworzeniem nowych produktów turystycznych Miasta Krakowa,
3) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z zakresu turystyki w kraju
i za granicą, a w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną,
4) współpraca z Wydziałem Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w zakresie obsługi
wizyt dziennikarzy, touroperatorów i grup opiniotwórczych oraz targów
turystycznych,
5) przygotowywanie projektów harmonogramów niezbędnych do wdrażania
niekonwencjonalnych rozwiązań,
6) koordynacja promocji turystycznej Miasta Krakowa.
§ 3.
1. Pełnomocnik współpracuje z kierującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta
Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, których udział w realizacji
zadań, o których mowa w § 2, jest niezbędny.
2. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Turystyki, w części
wykonywanej przez Biuro ds. Turystyki.
3. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad Biurem ds. Turystyki i Krakowskim Biurem
Festiwalowym.

§ 4.
1. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro ds. Turystyki.
§ 5.
1. Pełnomocnik jest upoważniony do wydawania wiążących poleceń w zakresie zadań
Gminy Miejskiej Kraków powierzonych mu do zarządzania strategicznego.
2. Pełnomocnik:
1) podpisuje:
a) łącznie z Dyrektorem Biura ds. Turystyki lub Dyrektorem Krakowskiego Biura
Festiwalowego umowy, których przedmiot przekracza wartość 50 000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) polecenia krajowych wyjazdów służbowych dla Dyrektora Krakowskiego Biura
Festiwalowego,
2) parafuje:
a) korespondencję przygotowaną przez Biuro ds. Turystyki i Krakowskie Biuro
Festiwalowe pod podpis Prezydenta Miasta Krakowa,
b) odpowiedzi na interpelacje radnych Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie
i senatorskie w zakresie pionu, nad którym sprawuje nadzór,
c) specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie pionu, nad
którym sprawuje nadzór,
d) wnioski o zmiany w budżecie Biura ds. Turystyki i Krakowskiego Biura
Festiwalowego,
e) projekty uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa
i porozumień, zaakceptowane przez Dyrektora Biura ds. Turystyki lub Dyrektora
Krakowskiego Biura Festiwalowego
f) polecenia zagranicznych wyjazdów służbowych dla Dyrektora Biura
ds. Turystyki oraz Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego,
3) wnioskuje:
a) do Prezydenta Miasta Krakowa o powołanie zespołów zadaniowych,
b) o nagradzanie i karanie Dyrektora Biura ds. Turystyki i Dyrektora
Krakowskiego Biura Festiwalowego.
§ 6.
Pełnomocnik składa Prezydentowi Miasta Krakowa raz na pół roku (do 15 lipca i do 15
stycznia za rok poprzedni) sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 7.
Traci moc zarządzenie Nr 200/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2003 roku
w sprawie utworzenia stanowiska i powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Turystyki.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
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