
ZARZĄDZENIE Nr 2972/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 04.11.2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2002/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia                  
17 lipca 2014 r. w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+                   
(z późn. zm.). 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwały Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 
11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+                    
oraz uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za 
usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej 
realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia 
w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 4 Regulaminu przyznawania, przedłużania ważności i korzystania z Krakowskiej 
Karty Rodzinnej, przystępowania przez partnerów do programu pn. Krakowska Karta 
Rodzinna 3+ oraz zasad wyboru „Partnera roku Krakowskiej Karty Rodzinnej” stanowiącego 
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2002/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 
2014 r. w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kapitułę konkursową corocznie powołuje Prezydent Miasta Krakowa w terminie 
do 31 października danego roku, z tym, że w 2015 r. w terminie do dnia 16 listopada 
2015 r.”

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W skład kapituły konkursowej wchodzi do 6 osób, w tym do dwóch 
przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, do trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz przedstawiciel rodzin objętych Krakowską Kartą Rodzinną 3+.”
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


