
ZARZĄDZENIE Nr 1447/2022 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 30 maja 2022 r.  
 

 

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego 

realizacji w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2025 r., w formie powierzenia, 

zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 75 

w Krakowie” 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 

1005 i 1079), art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 

75, 952, 1901, 2270), art. 15 ust. 2h i ust. 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), 

zarządzenia nr 927/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia  

i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2025 r.,  

w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” 

oraz naboru na członków komisji konkursowej, w związku z postanowieniami działu XIII ust. 28 ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2022 r. dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację,  

w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” 

oraz naboru na członków komisji konkursowej oraz uchwały nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 

grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się wyboru oferty i zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert, 

dotyczącego realizacji w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2025 r., w formie 

powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 75 

w Krakowie”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Ofertę wybraną do realizacji oraz kwotę dotacji wskazuje się w załączniku nr 1  

do zarządzenia. 

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

zadania publicznego 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 zadania publicznego określonego w § 1:  

1)  w 2022 r. w wysokości: 1 040 800 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy osiemset 

złotych 00/100) zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022,  

dz. 855, rozdz. 85516 § 2830, GWSMK, zadanie nr SZ/OND/03, nazwa zadania: 

„Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3”; 

2)  w 2023 r. w wysokości 1 322 400 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące 

czterysta złotych 00/100), w 2024 r. w wysokości 1 322 400 zł (słownie: jeden milion trzysta 

dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych 00/100) oraz w 2025 r. w wysokości 771 400 zł 

(słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100) zostały ujęte 

w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa - załącznik nr 2 - Działania 

pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób 

bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych - Niesienie pomocy rodzinom, 

dzieciom, w tym dzieciom do lat 3, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, 

niepełnosprawnym. 

 



§ 4. 1. Wybór oferty i zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert nie jest 

równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania finansowego.  

2. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych 

w załącznikach do zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków.  

3. Do podpisania umowy i ewentualnych aneksów na zlecenie realizacji zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” upoważnia 

się łącznie: Andrzeja Kuliga – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa i Elżbietę Kois-Żurek – 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia lub osoby je zastępujące, zgodnie ze 

stosownym pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Krakowa. 

4. Umowa najmu budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie, zwanego dalej „budynkiem”, 

zawarta zostanie przez Elżbietę Kois-Żurek – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia lub osobę ją zastępującą, zgodnie ze stosownym pełnomocnictwem Prezydenta 

Miasta Krakowa. 

 

§ 5. Wysokość dotacji przekazywanej oferentowi na realizację zadania publicznego,  

może ulec zmianie, w tym zwiększeniu, w tym ponad kwoty dotacji określone odpowiednio  

ofertą oraz konkursem ofert, w trakcie realizacji zadania publicznego, w przypadku: 

1) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę i w celu podniesienia wynagrodzeń 

opiekunów, zatrudnionych w żłobku w oparciu o umowy o pracę, nie więcej niż o kwotę 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku ubiegłego, 

z zastrzeżeniem, że pierwsze zwiększenie dotacji może nastąpić najwcześniej w 2023 roku, 

poprzez podniesienie kwoty dotacji Gminy Miejskiej Kraków na jedno dziecko objęte 

opieką żłobka; 

2) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takiej sytuacji Gmina Miejska Kraków 

może zwiększyć kwotę dotacji na jedno dziecko objęte opieką żłobka, o nie więcej niż  

o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony  

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (publikowanym do końca 

stycznia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”) za rok 

ubiegły, z zastrzeżeniem, że pierwsze zwiększenie dotacji może nastąpić najwcześniej  

w 2023 r.; 

3) obniżenia przez Gminę Miejską Kraków opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt 

dziecka w żłobku lub za wyżywienie. W takim przypadku, o kwotę tego obniżenia 

powiększana jest miesięczna dotacja Gminy Miejskiej Kraków na dziecko objęte opieką 

żłobka; 

4) zmiany liczby miejsc w żłobku; 

5) wystąpienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od oferenta, z których wynikać 

będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych, innych niż określone w otwartym 

konkursie ofert prac lub zakupów, wynikających w szczególności z zaleceń lub wytycznych 

sanitarnych lub przeciwpożarowych, lub w przypadku, gdy z obiektywnych okoliczności  

i niezależnych od oferenta, wynikać będzie, że kwota dotacji na dostosowanie budynku  

jest niewystarczająca; 

6) gdy na terenie Gminy Miejskiej Kraków występował będzie stan zagrożenia epidemicznego 

lub stan epidemii i żłobek nie będzie mógł być prowadzony zgodnie z założeniami 

otwartego konkursu ofert, w szczególności w przypadku, gdy zostaną wprowadzone 

szczególne wytyczne sanitarne dotyczące prowadzenia żłobków, które ograniczą liczbę 

miejsc w żłobku lub spowodują zwiększenie kosztów jego prowadzenia. W takim 

przypadku, w okresie tym oraz do 6 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, Gmina Miejska Kraków może, na podstawie 

przedłożonego przez oferenta kosztorysu realizacji zadania publicznego, zmienić, w tym 

zwiększyć wysokość dotacji na prowadzenie żłobka. 



§ 6. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od oferenta, 

uniemożliwiających dostosowanie budynku do potrzeb prowadzenia w nim żłobka,  

w terminie do 31 sierpnia 2022 r., Gmina Miejska Kraków może odpowiednio wydłużyć ten 

termin. 

 

§ 7. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od oferenta, 

uniemożliwiających uruchomienie w budynku żłobka począwszy od 1 września 2022 r., Gmina 

Miejska Kraków może zmienić termin rozpoczęcia prowadzenia żłobka. 

 

§ 8. Dopuszcza się zmianę liczby miejsc w żłobku, w tym także jej zwiększenie, 

w zależności od wydanych w tym zakresie wytycznych lub decyzji inspektora sanitarnego lub 

Straży Pożarnej, a także na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

§ 9. 1. W przypadku, gdy z przyczyny, o której mowa w dziale XI ust. 10 ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2022 r. dotyczącego otwartego konkursu ofert 

na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku 

przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej lub innej, nie 

dojdzie do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka  

w budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” z oferentem, o którym mowa w załączniku nr 1, 

Gmina może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem, który otrzymał największą z kolei liczbę 

punktów, zgodnie z niniejszym rozstrzygnięciem konkursu. W takim przypadku kwotę dotacji 

na realizację zadania publicznego określa się w wysokości wskazanej przez oferenta w złożonej 

ofercie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 

75 w Krakowie”. Zasady te stosuje się także odpowiednio do kolejnych oferentów. 

2. Gmina Miejska Kraków może rozwiązać umowę na realizację zadania publicznego 

pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku nie zawarcia z oferentem umowy najmu budynku,  

o której mowa w § 4 ust. 4 zarządzenia. W takim przypadku Gmina Miejska Kraków może 

zastosować odpowiednio zasady, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 10. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl; 

2) na miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl;  

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24 i Placu Wszystkich 

Świętych 3-4 w Krakowie. 

 

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej  

i Zdrowia. 
 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


