
ZARZĄDZENIE NR 1229/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 lipca 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa dotyczącej przyjęcia zlecenia realizacji zadań wynikających z 
programów rządowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U.  z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta 
Krakowa w sprawie przyjęcia zlecenia realizacji zadań wynikających z programów 
rządowych.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /



Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała nr 

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie przyjęcia zlecenia realizacji zadań wynikających z programów rządowych.

Na podstawie art. 12 ust. 8a w związku z art. 5, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r., Nr 162 poz. 
1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055) oraz art. 22 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
Nr 64, poz. 593, zm. Nr 99, poz. 1001) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się, zlecone przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Miejskiej Kraków 

zadania realizacji przez Gminę Miejską Kraków następujących  programów:
1. Programu „Jesteśmy razem – zwiększenie dostępności do informacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin”.
2. Programu „Punkt konsultacyjny i doradztwa dla rodzin z Dzielnicy Nowa Huta”.

§ 2.
1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, Wojewoda 

Małopolski przekaże środki finansowe w kwocie 12.000 zł (słownie złotych dwanaście 
tysięcy).

2. Na realizację zadania, o którym mowa w §1  pkt 2 niniejszej uchwały, Wojewoda 
Małopolski przekaże środki finansowe w kwocie 8.000 zł (słownie złotych osiem tysięcy).

3. Zasady przekazywania środków finansowych na realizację zadań określą  porozumienia 
zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków. 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miejskiej Kraków dotacje ze środków 
Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej na realizację następujących programów:
1. Programu „Jesteśmy razem – zwiększenie dostępności do informacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin”, w kwocie 12.000 zł.
2. Programu „Punkt konsultacyjny i doradztwa dla rodzin z Dzielnicy Nowa Huta”, w 

kwocie 8.000 zł.

Celem programu „Jesteśmy razem – zwiększenie dostępności do informacji osób z 
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” jest:
1) poszerzenie usług poradnictwa, świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krakowie, o zagadnienia specjalistyczne w dziedzinie prawa, psychologii i opieki 
zdrowotnej,

2) pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi w rozwiązywaniu problemów 
związanych z funkcjonowaniem  tych osób w środowisku lokalnym,

3) integracja podmiotów lokalnych zajmujących się pomocą dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Celem programu „Punkt konsultacyjny i doradztwa dla rodzin z Dzielnicy Nowa Huta” jest:
1) wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu,
2) wdrażanie rodzin do samodzielności, zaradności życiowej, umiejętności radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach,
3) realizowanie zasady pomocniczości przez organizacje, instytucje, samorządy w stosunku 

do mieszkańców,
4) inicjowanie integracji społeczności lokalnej,
5) praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Program realizowany będzie przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w 
Krakowie, os. Szkolne 27.

Zasady przekazywania środków finansowych na realizację zadań określą  porozumienia 
zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków. 




