
 
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1552/2021 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  

z dnia 9 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w roku 2021 zadania publicznego pn. „Wsparcie krakowskich przedsiębiorców  
w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do wyzwań pandemii” w zakresie 
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz 
naboru na członków komisji konkursowej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 i  poz. 1378), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z  2021r. poz. 305), art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057),  
załącznika do uchwały nr XLVIII/1314/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Postanawia się ogłosić i przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości pn. „Wsparcie krakowskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich 
działalności gospodarczej do wyzwań pandemii”, w terminie 1 września – 31 grudnia  
2021 r. w formie powierzenia realizacji zadania publicznego oraz przeprowadzić nabór do 
komisji konkursowej. 
 

§ 2. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego 
określonego w § 1 wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  Środki 
te zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2021: dz. 750, rozdz. 
75095 §2360, zadanie nr PI/MSP/06, nazwa zadania: „Wspieranie przedsiębiorczości” 
(GWSMK). 
 

§ 3. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert określa załącznik  
do zarządzenia Nr 180/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej 
Kraków w roku 2021. 
 

§ 4. 1. Upoważnia się Wojciecha Łaptasia - Zastępcę Dyrektora Wydziału ds. 
Przedsiębiorczości i Innowacji, do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, 
przeprowadzenia naboru członków komisji konkursowej oraz wykonywania czynności 
związanych z kontrolą i oceną realizacji zadania publicznego. 

2. W przypadku nieobecności Wojciecha Łaptasia w zakresie określonym w ust. 1 
upoważnia się Katarzynę Wysocką - Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości  
i Innowacji. 

3. W przypadku nieobecności Wojciecha Łaptasia i Katarzyny Wysockiej,  
w zakresie określonym w ust. 1 upoważnia się Magdalenę Wiechniak - Zastępcę Dyrektora 
Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji. 
 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału ds. Przedsiębiorczości  
i Innowacji. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


