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ZARZĄDZENIE NR 2710/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-09-19

w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej opiniującej wnioski o udzielenie 
dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji 
w roku 2013 na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla 
Miasta Krakowa. 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 
r. poz. 594 i 645), art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), § 6 ust 5 oraz  § 8 ust 4 uchwały Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 
6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (z późn. zm) 
oraz § 3 ust 7 Regulaminu powołania, funkcjonowania i pracy Komisji stanowiącego załącznik nr 1 do 
zarządzenia Nr 1947/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji 
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane na 
zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa oraz określenia regulaminu 
jej pracy (z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§1

1. W związku z pozyskaniem przez Gminę Miejską Kraków dodatkowych środków 
finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, zatwierdza się kolejne wyniki prac komisji konkursowej powołanej 
zarządzeniem Nr 1947/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 września 2011 r. 
(z późn. zm.), opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu 
ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania 
Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa przyjętym uchwałą Nr XXI/275/11 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.), w zakresie opracowania listy ocenionych 
wniosków wraz z propozycją kwoty dotacji celowej, dokonania oceny formalnej 
i merytorycznej tych wniosków. 

2. Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony 
środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Miasta Krakowa wraz z proponowaną kwotą dotacji stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Środki finansowe w wysokości 9 514 114,53 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset 
czternaście tysięcy sto czternaście  53/100 złotych) na realizację wydatków, o których mowa 
w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta 
Krakowa na rok 2013: Dz. 900, Rozdz. 90005, § 6230, zadanie Nr WS/09/V-1.1/13, nazwa 
„Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie”, kategoria zadania GWSMK, 
wydatek strukturalny: obszar IV/V kod 40,42,47. 

§ 3

Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów dotyczących realizacji zadań w ramach 
przyznanych dotacji, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, upoważnia się 
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Ewę Olszowską - Dej  – Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska lub w przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności Ewy Olszowskiej - Dej  Krystynę Śmiłek – Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształtowania Środowiska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


