
ZARZĄDZENIE Nr 853/2021 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 30 marca 2021 r.  
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Wrocław 
niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania z Aplikacji „ZAWIADOMIENIA” do 
pracy w czasie wyborów i referendów 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713, 1378), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Wrocław, 
niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania z Aplikacji „ZAWIADOMIENIA” do 
pracy w czasie wyborów i referendów. 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa. 

 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Wrocław niewyłącznej  
i nieodpłatnej licencji do korzystania z Aplikacji „ZAWIADOMIENIA” do pracy w czasie 
wyborów i referendów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Gminie Wrocław niewyłącznej i nieodpłatnej 
licencji do korzystania z Aplikacji „ZAWIADOMIENIA” do pracy w czasie wyborów  
i referendów.  

       2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej umowy 
zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Gminą Wrocław.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

Gminie Miejskiej Kraków przysługują autorskie prawa majątkowe do Aplikacji 
ZAWIADOMIENIA, wytworzonej w ramach stosunku pracy przez pracownika Centrum 
Obsługi Informatycznej na potrzeby Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta 
Krakowa. Aplikacja ta wspomaga wysyłkę informacji o osobach wyrejestrowanych w danej 
gminie ze Spisu Wyborców. 

Zgodnie ze stanowiskiem Centrum Usług Informatycznych Miasta Wrocław Aplikacja jest 
niezbędna do pracy przy obsłudze wyborów lub referendów.  

Z uwagi na powyższe uzasadnionym jest przekazanie licencji wąskiej do ww. Aplikacji 
ZAWIADOMIENIA Gminie Wrocław. 

Odnosząc się do skutków finansowych: 

a) niniejsza regulacja nie zwiększy dochodu Miasta, 

b) niniejsza regulacja jest bez wpływu na wydatki Miasta, 

c) niniejsza regulacja nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 
(także w latach następnych), 

d) niniejsza regulacja nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na 
funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w 
szczególności w sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie, 

e) niniejsza regulacja nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów 
niż ponoszone przed jej wprowadzeniem. 

 


