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ZARZĄDZENIE NR 1998/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-09-09

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w 
roku 2011 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „Działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych” z udziałem środków przeznaczonych na realizację zadań 
priorytetowych Dzielnic Miasta Krakowa. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), § 5 ust. 5 załącznika do uchwały Nr 
CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.), na rok 2011, dotyczących realizacji w roku 2011 zadań publicznych określonych w załączniku nr 1 
do Programu zarządza się, co następuje:

§ 1 
Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2011 na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe, finansowanych z udziałem środków przeznaczonych na 
realizację zadań priorytetowych Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie „Działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych”, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2
Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie „Działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych”, wynika z odpowiednich uchwał Rad Dzielnic.
 
                                                                         § 3                                                                      
1. Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów na realizację zadań publicznych w 
zakresie „Działań na rzecz osób niepełnosprawnych”, upoważnia się Jana Żądło – Dyrektora 
Wydziału Spraw Społecznych a w przypadku jego nieobecności każdorazowo Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych.
2. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych na ww. zadania zgodnie z 
załącznikami do niniejszego zarządzenia, zobowiązuje się Jana Żądło – Dyrektora Wydziału 
Spraw Społecznych, a w przypadku jego nieobecności każdorazowo Zastępcę Dyrektora 
Wydziału Spraw Społecznych.                                                 
                                                                         § 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.
                                                                    
                                                                          § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


