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ZARZĄDZENIE Nr 1265/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 maja 2021 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NGO Generator
i regulaminu jego użytkowania
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,
poz. 1378) oraz zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), art. 11 – 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz.1057) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta Krakowa system NGO Generator.
§ 2. System NGO Generator w Gminie Miejskiej Kraków jest obligatoryjnie
wykorzystywany przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki
organizacyjne przeprowadzające procedury otwartych konkursów ofert w trybie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Do koordynowania i monitorowania zadań realizowanych w systemie NGO
Generator wyznacza się Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w ramach którego działa
Gospodarz systemu NGO Generator.
§ 4. Do realizacji asysty technicznej dla systemu NGO Generator wyznacza się Centrum
Obsługi Informatycznej, w ramach którego działa Administrator Techniczny.
§ 5. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi
jednostkami organizacyjnymi odpowiadają pod względem merytorycznym i formalnym za
przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
z wykorzystaniem systemu NGO Generator.
2. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa
oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi do zorganizowania pracy pracowników
w sposób umożliwiający rzetelną i terminową realizację zadań związanych z wykorzystaniem
systemu NGO Generator.
§ 6. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta Krakowa oraz miejskich
jednostkach organizacyjnych Regulamin użytkowania systemu NGO Generator, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu
Miasta Krakowa oraz dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych, obsługujących otwarte
konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miejskiej Kraków.
§ 8. Koordynację wykonania zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia i Dyrektorowi Centrum Obsługi Informatycznej.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

