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ZARZĄDZENIE NR 1037/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-04-16

w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji
w roku 2013 zadań publicznych  pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie bezpłatnego 
udostępniania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego”, „Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych – zadania priorytetowe i powierzone Dzielnic” w obszarze „Działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych”. 

Na podstawie art. 26 ust.1, art. 31 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. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust.2 pkt 1 i  ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, 
oraz art. 15 ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm),  zarządza się, co następuje:

§ 1 

1. Akceptuje się wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2013 zadania 
publicznego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie bezpłatnego udostępniania 
sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego ” w zakresie wspierania działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na 
realizację projektu dla organizacji wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia 
są ujęte  w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Krakowa na rok 2013 w dziale 853, 
rozdziale 85311 § 2360, zadanie nr SO/03-12/13 „Realizacja zadania publicznego w ramach 
otwartych konkursów ofert” (GWSMK).

  § 2

1. Akceptuje się wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2013 zadania 
publicznego pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – zadania priorytetowe Dzielnic”  
w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszego zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) na 
realizację projektów dla organizacji wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia zostały rozdysponowane na podstawie następujących uchwał Rad Dzielnic:

Uchwały Nr XXIII/265/2012 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 12 lipca 2012 r. w 
sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz wyboru zadań i celów priorytetowych 
na realizację w roku 2013 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

Uchwała Nr XXI/194/2012 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 20 września 2012 r. w 
sprawie korekty listy zadań priorytetowych na rok 2013,

Uchwały Nr XXIII/304/2012 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 1 października 2012 r. w 
sprawie korekty Uchwały Nr XX/260/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 05.07.2012 r. w 
sprawie konkursu ofert w 2013 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami 
pozarządowymi.
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są ujęte  w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2013 w dziale 758, rozdziale 
75818 rozliczenia różne – rezerwy ogólne i celowe.     
                                                                          § 3

1. Akceptuje się wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2013 zadania 
publicznego pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – zadania powierzone Dzielnic”  
w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 
do niniejszego zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 73 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) 
na realizację projektów dla organizacji wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego 
zarządzenia są ujęte  w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Krakowa na rok 2013 w 
dziale 853, rozdziale 85395 § 2360, zadanie nr SO/11-06/13 „Realizacja zadania publicznego 
w ramach otwartych konkursów ofert” (PWSMK).

3. Wykaz podmiotów,  których oferty i zgłoszone w nich zadania zostały odrzucone ze 
względów formalnych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
                                                                    § 4  
                  
1. Do określenia szczegółowego zakresu zadania w ramach przyznanej dotacji zgodnie z 
załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia, upoważnia się  Jana Żądło – 
Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, a w przypadku jego nieobecności każdorazowo 
Henrykę Kiszkę - Zastępcę Dyrektora.                                                       
2. Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów dotyczących realizacji zadań w ramach 
przyznanych dotacji zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia 
upoważnia się Jana Żądło – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, 
a w przypadku jego nieobecności każdorazowo Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw 
Społecznych.                                                       
3. Akceptacja wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczna z zaciągnięciem 
zobowiązania finansowego.
4. Niniejsze zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nie stanowi podstawy do roszczeń 
podmiotów ujętych w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 wobec Miasta Krakowa.
                                                                  
                                                                      § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.
                                                                    
                                                                       § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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