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ZARZĄDZENIE Nr 157/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
z dnia 26 listopada 2020
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie od 01.02.2021 r. do
31.01.2024 r. w lokalu przy ul. Borkowskiej stanowiącym własność Gminy Miejskiej
Kraków mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 7 osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Kraków” w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz
przeprowadzenia naboru na członków komisji konkursowej.
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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1876), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
załącznik do uchwały Nr XLIV/1183/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały nr
XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Krakowa oraz Pełnomocnictwa Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2016 r.,
zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić i przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie od
01.02.2021 r. do 31.01.2024 r. w lokalu przy ul. Borkowskiej stanowiącym własność Gminy
Miejskiej Kraków mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 7 osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków” w formie powierzenia realizacji zadania publicznego oraz przeprowadzić nabór do
komisji konkursowej.
§ 2. 1. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego
określonego w § 1 wynosi łącznie: 163 800,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące
osiemset złotych 00/100), w tym:
1) w 2021 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi:
50 050,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100);
2) w 2022 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi:
54 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100);
3) w 2023 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi:
54 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100);
4) w 2024 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania
wynosi: 4 550,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);

2. Środki na rok 2021 zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa: Rozdz.
85220 § 2360 GWSMK SZ/PSD/03, nazwa zadania: „Realizacja zadań z zakresu działania SZ
oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne”.
Środki na lata 2022-2024 zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa
w działaniu pn. Działania pomocowo - wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci do
lat 3, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych - Niesienie pomocy
rodzinom, dzieciom, w tym dzieciom do lat 3, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym,
niepełnosprawnym.
§ 3. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert określa załącznik do zarządzenia
nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Domów Pomocy Społecznej i
Ośrodków Wsparcia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Witold Kramarz

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), do zadań własnych gminy należy prowadzenie
i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Prowadzenie mieszkań chronionych
Gmina Miejska Kraków zleca organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą powierzenie realizacji
zadań publicznych następuje w drodze otwartego konkursu ofert.
Obecnie w Gminie Miejskiej Kraków funkcjonuje dwanaście mieszkań chronionych
wspieranych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym siedem prowadzonych przez
organizacje pozarządowe będące równocześnie organizacjami pożytku publicznego. Z uwagi
na kończącą się umowę na prowadzenie mieszkania chronionego przy ul. Borkowskiej
zasadne jest kontynuowanie przedmiotowego zadania w latach następnych.

