
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 2650/2008 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 29 grudnia 2008 roku 

 
 
w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy 
i Mechanizmów Finansowania Inwestycji. 
 
 
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.), § 6 ust. 1 pkt 3, § 10 zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 2007 r. w 
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (t. j.: Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 
5/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r., z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
1. Tworzy się stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy i 

Mechanizmów Finansowania Inwestycji zwanego dalej Pełnomocnikiem. 
2. Pełnomocnik funkcjonuje w Pionie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji 

Miejskich. 
3. Obsługę Pełnomocnika zapewnia Biuro Funduszy Europejskich. 

 
§ 2 

 
Do zadań Pełnomocnika naleŜy, w szczególności: 

1) podejmowanie działań w obszarze pozyskiwania środków dla Gminy Miejskiej 
Kraków w ramach programów i funduszy europejskich i pozaunijnych źródeł 
finansowania,  

2) nadzór prac w zakresie przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków 
z programów i funduszy europejskich i krajowych, 

3) opiniowanie wszelkich materiałów dotyczących procesu pozyskiwania środków 
z programów i funduszy europejskich i krajowych, 

4) współpraca z instytucjami zarządzającymi lub wdraŜającymi programy i fundusze 
europejskie i krajowe na szczeblu centralnym i regionalnym, 

5) reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w zespołach opiniujących jednostek 
zarządzających lub wdraŜających programy i fundusze europejskie i krajowe, 

6) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w obszarze pozyskiwania 
środków pomocowych i  mechanizmów finansowania inwestycji ze szczególnym 
uwzględnieniem szeroko rozumianego  partnerstwa publiczno-prywatnego, 

7) współpraca z administracją państwową, samorządową i przedstawicielstwami 
dyplomatycznymi, 

8) współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami pozarządowymi 
oraz z krajowymi i zagranicznymi instytucjami gospodarczymi działającymi na rzecz 
pozyskiwania środków pomocowych, 



 
9) nawiązywanie współpracy z miastami zagranicznymi w celu realizowania wspólnych 

projektów zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych, 
10) monitorowanie działań Biura Funduszy Europejskich w zakresie realizowanych    

przez siebie zadań, 
11) przygotowywanie ocen, analiz i opinii dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących 

programów i funduszy europejskich i krajowych oraz  mechanizmów finansowania 
inwestycji i usług ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno – 
prywatnego, 

12) uczestnictwo w pracach i spotkaniach dotyczących programów i funduszy 
europejskich i krajowych oraz mechanizmów finansowania inwestycji, 

13) rozpoznawanie potrzeb i moŜliwości realizacji przedsięwzięć Gminy Miejskiej 
Kraków w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno – prywatnego, 

14) podejmowanie działań w celu pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania,  
15) kreowanie warunków umoŜliwiających realizację przedsięwzięć Gminy Miejskiej 

Kraków w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno – prywatnego, 
16) współpraca z instytucjami i podmiotami finansowymi oraz gospodarczymi                  

w zakresie pozyskiwania dla Gminy Miejskiej Kraków alternatywnych 
pozabudŜetowych źródeł finansowania, 

17) współpraca z wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami 
gospodarczymi w przedmiocie swojego działania. 

 
 

§ 3 
 

1. Pełnomocnik składa Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich, raz na 
pół roku (do 15 lipca i do 15 stycznia za rok poprzedni), sprawozdanie ze swojej 
działalności. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Pełnomocnik udostępnia na serwerze 
//gmk.local/dane/Sprawozdania. 

 
§ 4 

 
W ramach realizacji działań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik jest uprawniony do:  

1) wydawania wiąŜących poleceń dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Krakowa i kierującym miejskimi jednostkami organizacyjnymi, uczestniczącym          
w realizacji zadań wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia, 

2) składania wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie nagrody lub  
wyciągnięcie konsekwencji słuŜbowych w stosunku do kierujących komórkami 
organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi o których mowa w pkt 1), 

3) składania wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa o powołanie lub rozwiązanie 
zespołów zadaniowych, zespołów roboczych, komitetów sterujących i zespołów 
projektowych, 

4) podpisywania pism i dokumentów w zakresie swojej właściwości. 
 

§ 5 
 

Pełnomocnik wykonuje  swoje zadania przy pomocy: 
1) Biura Funduszy Europejskich, które zapewnia równieŜ obsługę kancelaryjno – 

biurową,   
2) zespołów i komitetów, o których mowa w § 4 pkt 3), 



3) powołanej do tego celu odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa 
wewnętrznej komórki organizacyjnej, 

4) podmiotów zewnętrznych, w tym spółek z udziałem kapitałowym miasta. 
 

§ 6 
 

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 116/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r.                 
w sprawie w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa           
ds. Funduszy Europejskich. 

 
§ 7 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 

/ - / 
 


