
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1426/2022 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 26 maja 2022r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji  

w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie 

działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze 

Gminy Miejskiej Kraków w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 

 
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 

(Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079) , art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655), art. 

15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu 

przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków stanowiącego załącznik do zarządzenia 

nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 r., zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert, dotyczącego realizacji w okresie 

od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie działalności kulturalnej 

w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w formie wsparcia 

realizacji zadania publicznego, zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Wykaz ofert, którym została przyznana dotacja stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

2. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które nie otrzymały dotacji stanowi 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 

 

§ 3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych wymienionych w załączniku  

nr 1 do zarządzenia w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) znajdują 

pokrycie w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022 r.: dział 921, rozdział 

92105 § 2360, zadanie nr KD/WDK/18, nazwa zadania: Wspieranie działalności kulturalnej i 

artystycznej/ Program dla księgarń (GWSMK). 

 

§ 4. 1. Akceptacja wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczna  

z zaciągnięciem zobowiązania finansowego.  

2. Zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych  

w załącznikach do zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków.  

3. Do podpisania umów i aneksów na zlecenie realizacji zadania publicznego  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa pn. Prowadzenie działalności 

kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej 

Kraków w ramach przyznanej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, upoważnia 

się Katarzynę Olesiak – Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

a w razie nieobecności Katarzyny Olesiak –Roberta Piaskowskiego – Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 



 

 

4. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do zarządzenia, upoważnia się Katarzynę Olesiak – Dyrektora Wydziału Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, a w razie nieobecności Katarzyny Olesiak Roberta Piaskowskiego 

– Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 5. Wyniki otwartego konkursu ofert, o których mowa w § 1, zamieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;  

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy  

ul. Wielopole 17 a 

oraz udostępnia się je w: 

3) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.  

 

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

Narodowego. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr …Prezydenta Miasta Krakowa z dnia….. 

Wykaz ofert, którym przyznano dotację na realizację w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie 

działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Sygnatura oferty Nazwa i adres oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Kwota dotacji Uwagi 

1.  
KD.04.524.11.1.2022 

STOWARZYSZENIE 

MENEDŻERÓW I 

ORGANIZATORÓW KULTURY 

SMOK 

 ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków 

Wieczory artystyczne w Kurancie 41 20 000,00 zł Bez uwag. 

2.  
KD.04.524.11.2.2022 

FUNDACJA BURZA MÓZGÓW  

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków 

Co autorom w głowach siedzi? 

aktywności kulturalne w krakowskich 

księgarniach kameralnych 

40,75 30 000,00 zł Bez uwag. 

3.  
KD.04.524.11.6.2022 

FUNDACJA WIDOWISK 

MASOWYCH  

Ptaszkowa 633, 33-333 Ptaszkowa 

Spotkanie z literaturą ukraińską 

CzytaMY 
41,25 50 000,00 zł Bez uwag. 

4.  
KD.04.524.11.7.2022 

FUNDACJA MIASTO 

LITERATURY 

 ul. Kremerowska 12/7, 31-130 

Kraków 

Krakowskie Księgarnie na Medal, 7. 

edycja. 
43,5 120 000,00 zł Bez uwag. 

5.  
KD.04.524.11.9.2022 

FUNDACJA FAKTOR KULTURA  

os. Szkolne 25, 31-977 Kraków 
Księgarnia - w poszukiwaniu nadziei 40 50 000,00 zł Bez uwag. 

6.  
KD.04.524.11.10.2022 

STOWARZYSZENIE RE-

PREZENTACJE 

 ul. Ślusarska  9, 30-710 Kraków 

Prowadzenie działalności kulturalnej 

w księgarniach stacjonarnych 

funkcjonujących 

na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 

40,5 30 000,00 zł Bez uwag. 



 

 

Lp. Sygnatura oferty Nazwa i adres oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Kwota dotacji Uwagi 

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI: 300 000 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr … Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ….. 

 

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, którym nie przyznano dotacji na realizację w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. 

zadania publicznego pn. Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy 

Miejskiej Kraków w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Lp. Sygnatura oferty Nazwa i adres oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Kwota 

dotacji 

Uwagi  

(wyjaśnienie przyczyny 

nieuzyskania dotacji) 

1. 1

. 
KD.04.524.11.5.2022 

FUNDACJA AKTYWNA 

INTEGRACJA  

ul. Sławkowska 28/2, 31-014 

Kraków 

NIĆ, która łączy 32,75 0,00 zł 

Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 

umożliwiającego przyznanie 

dotacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr ….. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………… 

 

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 

r. zadania publicznego pn. Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy 

Miejskiej Kraków w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

L.p. Sygnatura oferty Nazwa i adres oferenta Tytuł zadania publicznego Wyniki oceny formalnej 

1.  KD.04.524.11.3.2022 
FUNDACJA POEMAT  

ul. Filarecka 16/5, 30-110 Kraków 
Dyskusyjne Kluby Czytelnicze edycja 7 

Oferent nie oszacował wartości działań w ramach 

wkładu osobowego wskazanego w kosztach 

realizacji zadania poprzez uzupełnienie sekcji VI. 

Oferty poz. 3.  

 

2.  KD.04.524.11.4.2022 

FUNDACJA GOSPODARSTWO 

TEATRALNE  

ul. Kronikarza Galla1B/5 30-053 Kraków 

cykl spotkań "Krakow. Nieznana stolica 

Europy" 

Oferta nie została wygenerowana w systemie NGO 

Generator. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania 

oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi 

podpis musi być złożony pełnym imieniem i 

nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej 

funkcji. W sekcji III poz. 3 syntetycznym opisie 

zadania brakuje opisu konkretnych działań, jakie 

oferent planuje przy realizacji zadania w zakresie 

zapewnienia dostępności architektonicznej/i lub 

informacyjno-komunikacyjnej osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Planowana wartość 

dotacji przekracza 90% całkowitych kosztów 

realizacji zadania. Oferent nie oszacował wartości 

działań w ramach wkładu osobowego wskazanego 

w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie 

sekcji VI. Oferty poz. 3.  

 

 



 

 

L.p. Sygnatura oferty Nazwa i adres oferenta Tytuł zadania publicznego Wyniki oceny formalnej 

3.  KD.04.524.11.8.2022 

FUNDACJA PROMOCJI KULTURY 

ARTYSTYCZNEJ, FILMOWEJ I 

AUDIOWIZUALNEJ ETIUDA&ANIMA  

ul. Morawskiego 5 /220C, 30-102 Kraków 

Czytajki Animajki 

Oferent nie oszacował wartości działań w ramach 

wkładu osobowego wskazanego w kosztach 

realizacji zadania poprzez uzupełnienie sekcji VI. 

Oferty poz. 3.  

 

4.  KD.04.524.11.11.2022 

FUNDACJA INSTYTUT 

BIAŁOWIESKI, 

 ul. Rumiankowa 14/ 4, 15-665 Białystok 

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 

www.CentrumRecyklingu.eu 

www.UwagaSmieciarkaJedzie.eu "Okrągły 

stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 

 

 

Oferta nie została wygenerowana w aplikacji 

NGO.Generator. Kwota dotacji przekracza 

150 000zl, oferta nie zakłada udziału innych 

środków finansowych lub wkładu rzeczowego i 

osobowego przy realizacji zadania. Do oferty 

złożonej przez EPUAP nie dołączono statutu i 

odpisu z KRS. Zakres zadania nie jest 

jednoznacznie określony. 

. 

 

 

 


