
ZARZĄDZENIE Nr 1670/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  
wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych 
oraz lotów widokowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 2, 
ust. 2, ust. 3 i 4, art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 z 2017 r. poz. 573), § 3 ust. 1 pkt 2 
Załącznika nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą Nr LVIII/1244/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 
listopada 2016 r. , w związku z poz. Nr 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 2011/2016 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań o charakterze ogólnomiejskim do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

§1 Unieważnia się ogłoszony w dniu 21 marca 2017 r. otwarty konkurs ofert na 
realizację wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń 
szybowcowych oraz lotów widokowych.

§2 Podstawą unieważnienia, o którym mowa w §1 jest okoliczność nieuzyskania 
przez jedyną ofertę złożoną na realizację ww. zadania publicznego minimalnej ilości punktów 
określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

              §3 Lista ofert, które nie uzyskały minimalnej ilości punktów i nie zostały 
zarekomendowane do otrzymania dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

   §4  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu.

               §5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


