
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 3340/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 30 grudnia 2010 r. 

 
 
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2993/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 
2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania oraz określenia zasad korzystania z aplikacji 
ODPN – Obsługa Dotacji Dla Placówek Niepublicznych i Rejestr Szkół i Placówek 
Niepublicznych.  
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1592 z późn. zm.), art. 36 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), uchwały Nr LXXX/1057/09 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, 
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Gmina Miejska 
Kraków oraz uchwały Nr LXXXVIII/1168/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i 
placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne 
lub osoby prawne inne niŜ Gmina Miejska Kraków, zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 
§ 5 zarządzenia Nr 2993/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania oraz określenia zasad korzystania z aplikacji ODPN – Obsługa 
Dotacji Dla Placówek Niepublicznych i Rejestr Szkół i Placówek Niepublicznych otrzymuje 
brzmienie: „§ 5 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.” 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
        Prezydent Miasta Krakowa 
           / - / 
 
 
 
 
 
 


