
ZARZĄDZENIE Nr 1965/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 09.08.2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1085/2017 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w ramach 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 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730, 935), art. 15 ust. 2a i ust. 2b i 2d 
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), w związku z § 1 ust. 4 załącznika nr 2 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/1244/2016 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku, 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1085/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2017 r. w sprawie 
powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach 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 wprowadza się następujące 
zmiany:

1) Tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie powołania Komisji konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 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) § 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert 
złożonych w ramach otwartego konkursu 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, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

Przewodniczący:
Monika Chruszcz – przedstawiciel Wydziału Sportu,

Zastępca Przewodniczącego:
Łukasz Płonka – przedstawiciel Wydziału Sportu,

Członkowie:
1) Grażyna Ozimek – przedstawiciel Wydziału Sportu,
2) Joanna Kubas - przedstawiciel Wydziału Sportu,
3) Mieczysław Bieniek – przedstawiciel Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”,
4) Tomasz Poznański – przedstawiciel Małopolskiego Klubu Paralotniowego,



5) Joanna Szpak – przedstawiciel Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA.”

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


