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ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 02.01.2020 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  

zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej                   

w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), w związku z 

załącznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 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, stanowiącym załącznik do do uchwały XXX/792/19 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r, zarządza się, co następuje: 

 

   § 1. Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej Komisją, do zaopiniowania ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia  

do 31 grudnia 2020 r.  zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej     

w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”          

w składzie: 

 

Przewodnicząca: 

1) Katarzyna Olesiak – Dyrektor Wydziału Kultury i Dzidzictwa Narodowego 

 

Zastępca przewodniczącej: 

     2) Magdalena Doksa-Tverberg – przedstawicielka Wydziału Kultury i Dziedzictwa     

          Narodowego, 

 

 

Członkowie: 

     3) Joanna Gwóźdź – przedstawicielka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

     4) Bogusława Presz – przedstawicielka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

     5) Aleksander Celusta – przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

 

§ 2. 1 Przewodnicząca może zaprosić do prac komisji, z głosem doradczym, osoby 

posiadające specjalistyczną wiedzę w sferze zadania objętego konkursem. 

2. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzą pracownicy Wydziału Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, a obsługę prawną komisji zapewnia radca prawny Piotr Symołon 

lub osoba go zastępująca. 

 

§ 3. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Komisji określa załącznik nr 1 do 

Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 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, stanowiącym załącznik do uchwały 

XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 



§ 4. Komisja zakończy pracę po sporządzeniu i przyjęciu list rozpatrzonych i ocenionych 

projektów wraz z przypisaną im oceną punktową i proponowaną kwotą dotacji. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 


