
ZARZĄDZENIE Nr 1730/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.06.2014 r.

w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 
zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-
1984”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 4 ust. 1 pkt 16, 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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378; 
z 2014 r., poz. 223), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), § 12 ust. 2 załącznika do uchwały Nr LX/852/12 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej 
Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Akceptuje się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań 
publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-1984”.

2. Przyznaje się Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, którego oferta 
została wybrana w konkursie, dotację celową w kwocie 75 000 zł na realizację zadania pt. 
Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-1984” tom VII część I i II.

§ 2. Środki finansowe w kwocie ogółem 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 
złotych) na realizację wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2, zostały ujęte w planie 
finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2014, Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego: Dz. 921, Rozdz. 92105, § 2360, zad. KD/WDK/02, Wspieranie działalności 
kulturalnej i artystycznej/Zlecenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2014, GWSMK, wydatek strukturalny 
– nie dotyczy.

§ 3. 1. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotu wymienionego 
w § 1 ust. 2 wobec Gminy Miejskiej Kraków.

2. Podstawą do wypłaty dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, co powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. 

3. Do rozliczenia dotacji przyjmowane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy 
do dnia zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie. 

§ 4. Do podpisania umowy i ewentualnego aneksu dotyczącego realizacji zadania 
w ramach przyznanej dotacji, zgodnie z § 1 ust. 2, upoważnia się Stanisława Dziedzica – 
Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Katarzynę Olesiak – Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Krakowa: http://www.bip.krakow.pl, na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji 
pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/ oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

http://www.bip.krakow.pl/
http://ngo.krakow.pl/


§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


