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ZARZĄDZENIE NR 52/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 19.01.2011
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie  wyrażenia  zgody Wydawnictwu Edukacja Polska  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 183, na nieodpłatne umieszczenie herbu 
Stołecznego  Królewskiego  Miasta  Krakowa  w  publikacji  edukacyjnej  „Karty  
z pomocami”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody Wydawnictwu Edukacja Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 183, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa w publikacji edukacyjnej „Karty z pomocami”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w  sprawie  wyrażenia  zgody  Wydawnictwu  Edukacja  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 
w  Warszawie,  ul.  Jutrzenki  183,  na  nieodpłatne  umieszczenie  herbu  Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa w publikacji edukacyjnej „Karty z pomocami”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Wydawnictwu Edukacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul.  Jutrzenki  183,  na  nieodpłatne  umieszczenie  herbu  Stołecznego  Królewskiego  Miasta 
Krakowa w publikacji edukacyjnej „Karty z pomocami”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

 Wydawnictwo  Edukacja  Polska,  zwróciło  się  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na 

nieodpłatne  umieszczenie  herbu  Stołecznego  Królewskiego  Miasta  Krakowa w publikacji 

edukacyjnej „Karty z pomocami”.
 

Zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000303064 prowadzonego 

przez  Sąd  Rejonowy  dla  Miasta  Stołecznego  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, celem działalności Firmy jest m.in. wydawanie 

książek  i  periodyków,  sprzedaż  narzędzi  technologii  informacyjnej  i  komunikacyjnej,  a 

ponadto zarządzanie związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

Z  dokumentacji  przedłożonej  przez  wnioskodawcę  wynika,  że  Wydawnictwo 

projektuje wykorzystanie herbu Krakowa w publikacji edukacyjnej dla klasy trzeciej szkoły 

podstawowej  –  „Karty  z  pomocami”  (w  grze  o  nazwie  „Memo”),  które  będą  opatrzone 

herbami miast Polski. Wydawca przewiduje następujące rozmieszczenie: strona ilustracyjna 

będzie  podzielona  na  20  kwadratowych  pól,  na  których  będzie  wprowadzona  symbolika 

polskich miast  oraz nazwy ich mieszkańców. Konstrukcja gry należy do kategorii  MEMO 

ułatwiająca  uczniom  (w  szczególności  dla  klas  III  szkoły  podstawowej)  zapamiętywanie 

pisowni. Dystrybuowane podręczniki przez Wydawnictwo są opiniowane przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej.

Nadto  Komisja  Główna  Rady  Miasta  Krakowa  wyraziła  pozytywną  opinię  w 

przedmiotowej sprawie. 

W związku  z  powyższym oraz  faktem,  iż  do wyłącznej  właściwości  Rady Miasta 

Krakowa należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu Stołecznego Królewskiego Miasta 

Krakowa, Prezydent przedkłada niniejszy projekt uchwały.
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