UCHWAŁA NR LIV/430/00
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz.578, zm. Dz. U. Nr
155 poz. 1014, Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136/ art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U.
Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679,
Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz.
1126, Dz. U. z 2000 r. Nr 26 poz. 306/ oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz. U. z 1999 r. Nr 155 poz. 1014, zm.: Dz. U. Nr 38 poz. 360,
Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136/
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W Programie Współpracy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XL/300/99 Rady
Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi wprowadza się następujące zmiany:
1/ w „Glosariuszu” słowa : „Wydziale Merytorycznym” zastępuje się słowami: „Wydziale
Koordynującym”,
2/ hasło dotyczące „Komisji” otrzymuje nowe brzmienie:
„należy przez to rozumieć Komisję Konsultacyjną Konkursu Grantowego powoływaną
przez Prezydenta Miasta oraz Rady osiemnastu dzielnic Krakowa oceniające projekty
organizacji w ramach priorytetowych zadań”,
3/ w haśle dotyczącym „Formularza Oceny Projektu” słowa : „Komisję Konsultacyjną”
zastępuje się słowami: „Komisje Konsultacyjne”,
4/ w akapicie szóstym „Wstępu” zdanie 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku dotacji procedura prowadząca do wyłonienia partnera ma formę
otwartego, powszechnie dostępnego konkursu, a w przypadku kontraktu otwartego,
powszechnie dostępnego zamówienia publicznego. Obie procedury mają charakter
przedmiotowy, a nie podmiotowy”,
5/ akapit ósmy „Wstępu” otrzymuje brzmienie:
„W Komisji Konsultacyjnej Konkursu Grantowego oceniającej merytoryczną wartość
projektów i ustalających ich listę rankingową biorą udział przedstawiciele organizacji
pozarządowych”,
6/ w § 1 ust. 3 - słowo: „Merytoryczny” zastępuje się słowem : „Koordynujący”,
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„koordynuje współpracę z wydziałami, jednostkami i jednostkami pomocniczymi
w zakresie uniknięcia wielokrotnej dotacji z budżetu Miasta na ten sam projekt,”
8/ w § 1 ust. 3 pkt. 4 - ulega skreśleniu, a pkt. 5 staje się pkt. 4, w którym słowo
„analizuje” zastępuje się słowem: „weryfikuje”,
9/ w § 1 ust. 3 pkt. 6 staje się pkt. 5, skreśla się słowa: „i wstępnie ocenia”,
10/ w § 1 ust. 3 pkt. 7 staje się pkt. 6, skreśla się słowa „jednostkami pomocniczymi”,
11/ w § 1 ust. 3 pkt. 8 staje się pkt. 7, a słowa: „protokołuje spotkania” zastępuje się
słowami „sporządza protokoły z jej posiedzeń”,
12/ w § 1 ust. 3 pkt. 9 staje się pkt. 8, i otrzymuje nowe brzmienie:
„sporządza i rozlicza umowy, prowadzi nadzór merytoryczny i kontrole realizowanych
projektów objętych zakresem jego działania”,
13/ § 2 otrzymuje brzmienie dotychczasowego § 6 z następującą zmianą : po słowach:
„Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu Miasta i organizacji
pozarządowych do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań
publicznych”,
wykreśla się słowa: „zgodnie z art. 28 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku
/Dz. U. Nr155 poz.1014 z późniejszymi zmianami/”,
14/ § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
1. Miasto Kraków może powierzyć wykonanie zadań własnych podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia
zysku, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
2. Miasto Kraków może zlecać realizację swoich zadań własnych w obrębie
następujących obszarów:
1/ pomocy społecznej,
2/ integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3/ profilaktyki i ochrony zdrowia,
4/ wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą,
5/ bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,
6/ profilaktyki, rehabilitacji i terapii uzależnień,
7/ organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
8/ organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
9/ upowszechniania kultury fizycznej,
10/ turystyki,
11/ inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
12/ wspierania rozwoju organizacji pozarządowych,
13/ zapobiegania bezrobociu,
14/ ochrony praw konsumenta
15/ kultury,
16/ promocji.
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własnych przez udzielenie im zamówienia publicznego, o ile spełniają one warunki
zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych oraz wymagania i standardy
określone w ogłoszeniu o zamówieniu.”,
15/ w § 4 do oznaczenia: „§ 3” dodaje się oznaczenie: „ust. 2”,
16/ § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.
1. Powierzenie zadań, o których mowa w § 3 ust.2 i § 4 w formie dotacji odbywa się na
drodze organizowanych każdego roku Konkursów Grantowych dla organizacji
pozarządowych.
2. Powierzenie zadań, o których mowa w § 3 ust.3 i § 4 odbywa się każdorazowo
poprzez ogłoszenie odrębnego zamówienia publicznego zawierającego szczegółową
specyfikację zadania, termin jego realizacji oraz spełniającego pozostałe wymogi
ustawy o zamówieniach publicznych oraz odpowiednie procedury istniejące w tym
zakresie w Urzędzie Miasta Krakowa.
3. Ogłoszenia zamówienia publicznego dokonują wydziały i jednostki w uzgodnieniu
i we współpracy z Wydziałem Koordynującym.
4. Dotacje udzielane są maksymalnie na okres jednego roku kalendarzowego.
5. Kontrakty zawierane mogą być maksymalnie na okres do trzech lat i są aneksowane
każdego roku, zgodnie z Uchwałą Nr LXII/604/96 RMK z dnia 23 października 1996
roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich
umów w ramach wydatków bieżących.
6. Z budżetu Miasta może być udzielona tylko jedna dotacja albo jedno zamówienie
publiczne na realizację konkretnego projektu zgłoszonego przez organizację
pozarządową lub zleconego jej przez Miasto.”,
17/ § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.
1. Wysokość środków przeznaczonych na Konkursy Grantowe oraz pulę środków na
realizację zadań przez udzielenie zamówienia publicznego określa corocznie Rada
Miasta przy uchwaleniu budżetu.
2. Środki na realizację zadań zleconych w trybie dotacji (grantów) i w trybie udzielania
zamówień publicznych (kontraktów) wpisane są do projektu budżetu Miasta
oddzielnie dla każdego z tych trybów w planach finansowych wydziałów i jednostek
wraz z właściwą im klasyfikacją budżetową w działach i rozdziałach
odpowiadających zadaniom i celom priorytetowym z adnotacją „współpraca
z organizacjami pozarządowymi”, z zaznaczeniem - „dotacja” lub „kontrakt”.
3. Zarząd określa w projekcie budżetu na następny rok kwotę środków na współpracę
Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz dokonuje ich alokacji w podziale na
priorytetowe cele współpracy określone przez Zarząd Miasta.”,
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18/ § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.
Środki niewykorzystane w ramach Konkursów Grantowych lub w trybie
kontraktu oraz niewykorzystane przez organizacje pozarządowe, które uzyskały prawo
do ich wykorzystania mogą być rozdysponowane za zgodą Zarządu Miasta wyłącznie
w drodze dodatkowego Konkursu Grantowego lub ponownego zamówienia
publicznego.”,
19/ §8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.
„Dotacje (granty) oraz kontrakty nie będą przyznawane na:
1/ budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem gdy remonty stanowią warunek
konieczny do realizacji zlecanego zadania, w szczególności gdy obiekt w którym
ma być ono przeprowadzone jest własnością Miasta,
2/ zakup gruntów,
3/ działalność gospodarczą,
4/ pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji nie związanych z realizacją
projektu (zadania),
5/ zakup środków trwałych,
6/ działalność partyjną i polityczną.”,
20/ w tytule Rozdziału III : „Tryb udzielania, rozliczania i sposoby kontroli dotacji
(grantów) oraz kontraktów” skreśla się słowa: „oraz kontraktów”,
21/ w Rozdziale III wprowadza się przed § 9 nowy tytuł podrozdziału w brzmieniu:
„Przebieg Konkursu”,
22/ w § 9 ust 1 słowa: „w terminie do 30 listopada danego roku” zastępuje się słowami:
„w terminie do 30 lipca danego roku”,
23/ w § 9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Prezydent Miasta, w ogłoszeniu o Konkursie, wskazuje:
1/ priorytetowe cele Miasta w obrębie poszczególnych obszarów,
2/ przyjęte przez Zarząd kryteria oceny projektów grantowych w obrębie
poszczególnych celów priorytetowych.”,
24/ w § 9 dotychczasowy ustęp 2 staje się ustępem 3 i po słowach „Kancelarii Magistratu”
dodaje się słowa: „do dnia” oraz dwa punkty:
„1/ 30 września roku poprzedzającego na projekty całoroczne oraz projekty
krótkoterminowe realizowane w I półroczu roku następnego,
2/ 30 marca danego roku na projekty krótkoterminowe realizowane w II półroczu
danego roku.”,
25/ w § 9 dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4,
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„5. Organizacja ubiegająca się o dotację (grant) jest zobowiązana wykazać się własnym
wkładem finansowym pochodzącym ze źródła spoza budżetu Miasta - niezależnym
od wolontariatu i od wkładu w postaci środków materiałowych – w wymiarze nie
mniejszym niż 25 % kosztów całego projektu, a także złożyć lub uaktualnić ankietę
informacyjną do dnia 30 września każdego roku oraz każdorazowo na wniosek
Wydziału Koordynującego.”,
27/ w § 9 dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6 i otrzymuje brzmienie:
„6. Wzór obowiązujących dokumentów: ankiety informacyjnej, wniosku o dotację
i preliminarza projektu, umowy, zasad i formularza rozliczenia dotacji, a także
regulaminu pracy Komisji Konsultacyjnych i formularza oceny projektów zatwierdza Zarząd.”,
28/ w § 9 dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7,
29/ w § 9 dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 8 i otrzymuje brzmienie:
„8. Komisje po dokonaniu analizy merytorycznej i finansowej wniosków przedstawiają
listę rankingową projektów Zarządowi Miasta wraz z propozycją wysokości
dotacji.”,
30/ w § 9 dotychczasowy ust. 8 i 10 ulegają skreśleniu,
31/ w § 9dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Na wniosek Komisji, zaopiniowany przez Członka Zarządu, Zarząd Miasta
podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i ich wysokości.”,
32/ dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a.
1. Komisja po dokonaniu analizy merytorycznej wniosków typuje projekty i proponuje
Zarządowi Miasta rozdział 90 % środków przewidzianych w budżecie Miasta na
realizację zadań w trybie dotacji.
2. Po podjęciu przez Zarząd uchwały lista projektów, którym przyznano dotację
wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w Kancelarii Magistratu i w siedzibie Wydziału
Koordynującego. Informacja o wywieszeniu listy podawana jest w „Tygodniku
Grodzkim”.
3. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia organizacjom przysługuje, prawo wniesienia
odwołania do ponownego rozpatrzenia.
4. Zarząd Miasta na wniosek Prezydenta może rozdysponować pozostałe 10 % środków
przewidzianych w Budżecie Miasta na realizację zadań w trybie dotacji na projekty,
na które nie przyznano dotacji w pierwszej edycji Konkursu, w tym odwołania
dotyczące nieotrzymania dotacji, bądź otrzymania dotacji w kwocie
niewystarczającej.”,
33/ w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Komisja powoływana przez Prezydenta w liczbie dwunastu osób składa się z:
- radnych Miasta Krakowa - w liczbie 5,

- 6 - przedstawicieli organizacji pozarządowych (tryb, warunki i termin wyłaniania
przedstawicieli organizacji pozarządowych określi Zarząd Miasta) - w liczbie 4,
- pracowników wydziałów, jednostek merytorycznych oraz Wydziału
Koordynującego - w liczbie co najmniej 3.”,
34/ w § 10 ust. 3 słowo „Merytorycznego” zastępuje się słowem: „Koordynującego”,
35/ dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§ 10a.
1. Rady osiemnastu dzielnic Krakowa są Komisjami Konsultacyjnymi dla projektów
organizacji pozarządowych realizujących priorytetowe zadania dzielnic.
2.

Rady zapewniają przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz
przedstawicielowi Wydziału Koordynującego udział w pracach przy ocenie
projektów na zasadzie obserwatorów.”,
36/ § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11.
Komisje pracują w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 9 ust 6.”,
37/ § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12.
1. Komisja Konsultacyjna weryfikuje propozycje przygotowane przez zespoły
tematyczne, wprowadza ewentualne zmiany i przedstawia Zarządowi zaopiniowany
przez Członka Zarządu, proponowany wykaz dotowanych projektów wraz
z wysokością kwot dotacji oraz przekazuje protokoły z posiedzeń Wydziałowi
Koordynującemu.
2. Rady osiemnastu dzielnic weryfikują propozycje przygotowane przez zespoły
tematyczne, wprowadzają ewentualne zmiany i przedstawiają Zarządowi uchwały
zawierające wykaz projektów wraz z wysokością kwot dotacji oraz przekazują kopie
uchwał z formularzami oceny poszczególnych projektów Wydziałowi
Koordynującemu w celu realizacji § 5 ust. 6 niniejszego Programu.”,
38/ § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13.
1. Komisje dokonują oceny projektów kontynuowanych (objętych dotacją w latach
ubiegłych) i pozostałych projektów całorocznych do 15 grudnia roku
poprzedzającego realizację tych projektów.
2. Komisje dokonują oceny projektów krótkoterminowych odpowiednio: do końca
lutego w zakresie I półrocza oraz do 20 czerwca w zakresie II półrocza danego roku,
z uwzględnieniem terminów realizacji projektów.”,
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39/ w §14 słowa „Komisja pracuje” zastępuje się słowami: „Komisje mogą pracować” oraz
słowa „zadań określonych w §3” zastępuje się słowami: „zadań określonych w § 4”,
40/ w § 15 ust. 3 słowo: „Merytoryczny” zastępuje się słowem „Koordynujący” oraz słowa:
„osoby spisującej umowę w imieniu Gminy” zastępuje się słowami: „podpisania
umowy”,
41/ w Rozdziale III, po § 15 wprowadza się nowy tytuł podrozdziału w brzmieniu: „Kryteria
oceny projektów grantowych”,
42/ § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16.
Komisje Konsultacyjne przy ocenie projektów, a Zarząd Miasta przy podjęciu
decyzji o udzieleniu dotacji kierują się w szczególności następującymi kryteriami:
1/ merytoryczną wartością projektu, jego zbieżnością z hierarchią potrzeb i zadań
Miasta,
2/ wymiernymi korzyściami płynącymi dla mieszkańców Miasta,
3/ kosztami projektu, w tym:
- wysokością wkładu własnego wnioskodawcy,
- udziałem innych źródeł finansowania,
- strukturą wydatków,
4/ perspektywami kontynuacji projektu i potencjalnymi źródłami jego dalszego
finansowania,
5/ stosunkiem ponoszonych nakładów do długofalowych efektów projektu,
6/ dokonaniami wnioskodawcy,
7/ dotychczasową współpracą wnioskodawcy z samorządem,
8/ współpracą wnioskodawcy z innymi instytucjami publicznymi,
9/ zgodnością celów priorytetowych Konkursów z celami statutowymi
wnioskodawcy.”,
43/ w Rozdziale III po § 16 dotychczasowy tytuł podrozdziału otrzymuje brzmienie
„Umowa o udzielenie dotacji”,
44/ § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17.
1. Udzielenie dotacji (grantu) jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy
cywilnoprawnej zawieranej między Miastem a organizacją pozarządową.
2. Udzielone dotacje, nie mogą być wykorzystane na inny cel od przedstawionego we
wniosku grantowym i określonego w umowie.”,
45/ w § 18 ust. 1 po słowach : „w zakresie” dodaje się słowa „merytorycznym i”,
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46/ w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rozliczenie następuje poprzez przedłożenia sprawozdania merytoryczno finansowego w formie Formularza Rozliczenia Dotacji wraz z załączonymi
kserokopiami pośrednich dokumentów księgowych (np. faktura VAT, rachunek
itp.) oraz ich oryginałami do wglądu, celem skasowania do wysokości przyznanej
dotacji.”,
47/ w § 18 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Środki finansowe z budżetu Miasta przekazywane są organizacjom w formie rat lub
transz w przypadku projektów całorocznych oraz w formie zaliczki w przypadku
projektów krótkoterminowych.”,
48/ w § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jeśli umowa przewiduje rozliczenie projektu w okresach miesięcznych, rozliczenie
winno nastąpić do ostatniego dnia miesiąca zamykającego dany okres
rozliczeniowy, a w przypadku udzielenia zaliczki rozliczenie jej następuje do 14
dni.”,
a dotychczasowe ust. 6, 7, 8 otrzymują odpowiednio numerację ust. 7, 8, 9,
49/ w § 19 ust. 1 słowa: „Wydziału Merytorycznego” zastępuje się słowami: „wydziału lub
jednostki rozliczającej”,
50/ w § 20 słowa „lub rozliczenie” zastępuje się słowami: „lub w trakcie rozliczenia” oraz
po słowach : „dotację pomniejsza się” dodaje się słowa: „lub podlega ona zwrotowi”,
51/ w § 21 w ust. 1 słowa: „Wydziałem Merytorycznym” zastępuje się słowami: „Wydziałem
Koordynującym”,
52/ w § 21 ust. 3 słowa: „Wydziałowi Merytorycznemu” zastępuje się słowami:
„Wydziałowi Koordynującemu”,
53/ w § 21 ust. 4 słowa: „Wydziału Merytorycznego” zastępuje się słowami: „Wydziału
Koordynującego”,
54/ w § 23 ust. 1 oznaczenie: „w § 18 ust. 7” zastępuje się oznaczeniem: „w § 18 ust. 8”,
55/ w § 23 ust. 6 słowa: „Wydział Merytoryczny” zastępuje się słowami: „Wydział
Koordynujący”,
56/ w § 24 słowo :„(pozagminnych)” zastępuje się słowami: „(spoza budżetu Miasta)” oraz
słowa: „Wydziału Merytorycznego” zastępuje się słowami: „Wydziału
Koordynującego”,
57/ w § 25 ust. 1 słowa: „Wydziału Merytorycznego”, zastępuje się słowami: „Wydziału
Koordynującego”,
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„Rozdział VI Przepisy przejściowe na rok 2000”
oraz § 27 w następującym brzmieniu:
„§ 27.
1. W okresie przejściowym trwającym do 30 sierpnia 2000 roku, Rady Dzielnic
dokonują ponownej weryfikacji projektów organizacji pozarządowych przyjętych do
realizacji na podstawie uchwał: Nr 1170/99 ZMK z dnia 18 października 1999 roku i
Nr 1284/99 ZMK z dnia 8 listopada 1999 roku w sprawie ustalenia wykazu,
terminów i jednostek realizujących zadania uznane za priorytetowe przez Rady
Dzielnic w 2000 roku oraz zadań, które zostaną powierzone organizacjom na
podstawie uchwał ZMK podjętych do końca trwania okresu przejściowego.
2. Rady Dzielnic dokonują weryfikacji pod względem zgodności zadań, o których
mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami i z trybem określonym w § 3, § 4, § 5 ust. 7, § 7,
§ 8 ust. 4-9, § 9a, § 10 oraz od § 14 do § 27 niniejszego Programu.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 3.
1. Zarząd Miasta Krakowa ogłosi w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa jednolity tekst
uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.
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