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ZARZĄDZENIE Nr 987/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 23.04.2020 r. 
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zmieniające zarządzenie Nr 2049/2019 w sprawie określenia podziału kompetencji 
organizatorów konsultacji społecznych oraz wprowadzenia wzoru wniosków 
o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy konsultacyjnych i uchylające 
zarządzenie Nr 2138/2011 w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji  
do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały  
nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Pożytku Publicznego  
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji (ze zm.) 
 
Na  podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 2, art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), uchwały nr 
CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 października 2018 r. poz. 6609), zarządza się co następuje:  
 
 § 1. W zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2049/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych  
oraz wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy 
konsultacyjnych, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1  

do niniejszego zarządzenia; 
2) dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2  

do niniejszego zarządzenia; 
3) dotychczasowy załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3  

do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Uchyla się następujące zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa: 
1)  Nr 2138/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji 

do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały  
nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Pożytku Publicznego  
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji; 

2) Nr 2301/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2138/2011 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru 
formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych  
na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.  



w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach 
konsultacji. 

 
 § 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego 
zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia.  
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


