
ZARZĄDZENIE NR 515/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 marca 2007 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1963/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 
września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w roku 2007 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, zmienionego zarządzeniem Nr 330/2007 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 15 lutego 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia ministra 
pracy i polityki społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), Rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 
określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. 2005 r. Nr 44 poz.  427), Rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej (Dz. U. 2005 nr 44 poz. 428), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 
2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. 
2005 nr 61 poz. 545)  § 8 ust. 1 załącznika do uchwały Nr CXI/1119/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 
2006 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz § 10 Zarządzenia Nr 
18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta Krakowa (z późn. zm.) , zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 1963/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2006 roku 
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 



publicznego, z wyłączeniem zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (z późn. zm.), 
wprowadza się następujące zmiany:
§ 9 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dwóch Radnych Miasta Krakowa z Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Krakowa”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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