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ZARZĄDZENIE Nr 3408/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 22.12.2020 r. 

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
 

w sprawie przeprowadzenia pilotażu szkolnego budżetu obywatelskiego w roku 
szkolnym 2020/2021  
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
910) oraz  uchwały nr VII/125/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 
aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta ''Młody Kraków 2.0'' na lata 2019-2023, zarządza się co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Dyrektor szkoły objętej pilotażem szkolnego budżetu obywatelskiego powołuje 
na poziomie kierowanej przez niego szkoły Zespół ds. szkolnego budżetu obywatelskiego, 
zwany dalej Zespołem. 

2. W pracach Zespołu uczestniczy przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 
 

§ 2. Za koordynację wdrożenia i realizacji szkolnego budżetu obywatelskiego 
odpowiada Zespół. 
 

§ 3.  Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
1) promowanie idei szkolnego budżetu obywatelskiego; 
2) organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych; 
3) weryfikacja pod względem formalnym oraz merytoryczno-prawnym projektów 

zgłoszonych do szkolnego budżetu obywatelskiego; 
4) monitorowanie przebiegu głosowania. 

 
§ 4. 1. Pomoc prawną Zespołowi zapewnia Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta 

Krakowa. 
2. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Polityki Społecznej 

i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 
 

§ 5. Przyjmuje się Regulamin szkolnego budżetu obywatelskiego w roku szkolnym 
2020/2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 6. Kwestie, które nie zostały uregulowane w Regulaminie, o którym mowa 
w § 5, rozstrzyga Zespół. 
 

§ 7. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa 
oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi do współdziałania oraz udzielania niezbędnej 
pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołów, a pozostających we 
właściwości komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa bądź miejskiej jednostki 
organizacyjnej. 

 
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia.  
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


