
ZARZĄDZENIE Nr 1022/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 25.04.2017 r.

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta 
Krakowa w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. 2017 poz. 730) oraz § 4 ust. 1 lit. a) oraz uchwały nr 
XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich (z późn. 
zm.) i uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:

§ 1. Uruchamia się konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami, dotyczące projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanego 
pod obrady Rady Miasta Krakowa zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje ogłasza się poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej bip.krakow.pl, w serwisie „Dialog Społeczny”  dialogspoleczny.krakow.pl oraz
w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych  ngo.krakow.pl oraz przesłanie do serwisu 
prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

2. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
Krakowa oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 
w szczególności Komisje Dialogu Obywatelskiego oraz Krakowską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego

3. Określa się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § l:

1) przyjmowanie pisemnych opinii do projektu uchwały na adres ms-umk@um.krakow.pl 
lub w siedzibie Biura Miejski Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych,

2) przyjmowanie ustnych opinii do projektu uchwały podczas dyżurów konsultacyjnych 
w Biurze Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych

3) zorganizowanie otwartego spotkania z mieszkańcami. 

4. Przewidywany termin zakończenia konsultacji ustala się na min. 30 dni od wejścia w życie 
zarządzenia.

§ 3. Raport z przebiegu konsultacji wraz z merytoryczną analizą wniosków, uwag 
i postulatów pod kątem możliwości ich uwzględnienia w rozwiązaniach postulowanych 
w projekcie uchwały, zostanie opublikowany zostanie w terminie 14 dni od daty zakończenia 
konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej bip.krakow.pl, w serwisie „Dialog Społeczny”  
dialogspoleczny.krakow.pl oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych  
ngo.krakow.pl.
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§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Miejski Ośrodek Wspierania 
Inicjatyw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


