
ZARZĄDZENIE NR 1624/22 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 24 sierpnia 2022r. 

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na organizację                    

„Festiwali i wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniających wizerunek 

Gdańska jako miasta kultury, realizowanych w latach 2022-2025” 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                        

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: poz. 583, 1005 i 1079), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 

583, 655, 1079, 1283), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz §5 ust. 2 pkt 13 

załącznika do uchwały XLI/1034/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2021 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, 

zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. W celu realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2022”, ogłasza się konkurs na „Festiwale i wydarzenia o zasięgu międzynarodowym i krajowym 

stanowiące o marce kulturalnej miasta realizowane w latach 2022-2025”. 

2. Na konkurs przeznacza się środki z budżetu Miasta Gdańska w wysokości 9 075 000 zł,                        

w poszczególnych latach: 

1) 2022 r. – 75 000 zł,  

2) 2023 r.  – 3 000 000 zł,  

3) 2024 r.  – 3 000 000 zł,  

4) 2025 r.  – 3 000 000 zł. 

 

§ 2. 1. Przyjmuje się szczegółowe warunki konkursu na „Festiwale i wydarzenia o zasięgu 

międzynarodowym i krajowym stanowiące o marce kulturalnej miasta realizowane w latach 2022-

2025”,  stanowiące załącznik do zarządzenia. 

 

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie internetowej www.gdansk.pl w zakładce 

„granty”. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

http://www.gdansk.pl/

