
ZARZĄDZENIE NR 2575/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 16 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową w Krakowie.

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.) oraz § 10 zarządzenia Nr 175/2009 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 5 luty 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (z późn.zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na „najładniejszą dekorację bożonarodzeniową w Krakowie”
w następującym składzie:

1) Przewodniczący: Grażyna Leja - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Turystyki

2) Wiceprzewodniczący:
a) Wiesław Jopek  – Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
b) Katarzyna Gądek  - Dyrektor Biura Marketingu Turystycznego Miasta

3) Członkowie:
a) Jacek Stokłosa - Główny Plastyk Miasta 
b) Anna Jędrocha  – Krakowska Izba Turystyki
c) Witold Turdza - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
d) Małgorzata Oleszkiewicz - Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 

w Krakowie
e) Anita Płaziak-Popielska - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

w Krakowie
f) Katarzyna Lepiarz – Małopolska Izba Hotelarska „Gremium”

4) Sekretarze komisji:
a) Dominika Witkowicz - Biuro Marketingu Turystycznego Miasta



b) Marta Serafin – Biuro Marketingu Turystycznego Miasta

§ 2.

Do zadań Komisji należy:
1) przeprowadzenie konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia, zwanym dalej „Regulaminem”,
2) ocena spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie,
3) ocena prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników konkursu, zgodnie z kryteriami 
oceny określonymi w Regulaminie, 
4) przedłożenie do akceptacji Prezydentowi Miasta Krakowa sprawozdania z wyników prac 
Komisji.  

§ 3.

Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za zgodne z prawem
 i Regulaminem przeprowadzenie konkursu, a w szczególności za:

1) kierowanie pracami Komisji, 
2) uzgadnianie terminu i miejsca posiedzeń Komisji,
3) wnioskowanie o ewentualne rozszerzenie składu Komisji lub dokonanie zmiany w jego 
składzie,

4) wnioskowanie – w razie konieczności – o opinię do radcy prawnego z Zespołu Radców 
Prawnych wskazanego do obsługi Komisji, 
5) formułowanie treści protokołu,
6) nadzór nad prawidłowym sporządzeniem w formie pisemnej dokumentów 
potwierdzających czynności, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia. 
7) unieważnienie konkursu, w przypadku wystapienia takiej konieczności

§ 4.

1. Członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się 
wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności: 
1) czynny udział w posiedzeniach Komisji, 
2) w przypadku stwierdzenia konieczności wyłączenia członka z prac Komisji z przyczyn 
formalnych – niezwłoczne pisemne poinformowanie o zaistniałym fakcie Przewodniczącego 
Komisji, w celu umożliwienia dokonania ewentualnej zmiany w składzie Komisji, 
3) terminowe wykonanie poleceń Przewodniczącego związanych z pracą Komisji, 
4) dokonanie oceny prac konkursowych. 

§ 5.

1. Komisja rozpoczyna pracę z chwilą jej powołania.
2. Obsługę prawną Komisji, o której mowa ust. 1 prowadzi – radca prawny z Zespołu 
Radców Prawnych.



3. Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zabezpiecza Biuro Marketingu Turystycznego 
Miasta.
4. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 
5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 
składu Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego 
Komisji. 
6. Komisja kończy pracę w chwili wyboru najciekawszych zgłoszeń i przedłożeniu do 
akceptacji Prezydentowi Miasta Krakowa sprawozdania z wyników prac Komisji lub w chwili 
unieważnienia konkursu, nie później niż do dnia 20.01.2010 r. 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Marketingu Turystycznego Miasta. 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


