
ZARZĄDZENIE NR 13/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 stycznia 2004 r.  

w sprawie podziału środków dla organizacji pozarządowych w ramach I etapu 
Dzielnicowych  Konkursów Grantowych 2004 roku w obszarze “organizacja wypoczynku 
zimowego dla dzieci i młodzieży” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), oraz § 21 załącznika do 
Uchwały nr VII/64/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2003 roku 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 (tekst jednolity : Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 60 poz. 
883 z dnia 28 marca 2003 r.), zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na organizację wypoczynku 

zimowego dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu Grantowego Dzielnicy II dla projektów 
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 8 000 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych) na realizację 
wydatków wymienionych w pozycjach 1 i 2 załącznika nr 1 znajdują pokrycie w planie 
finansowo rzeczowym Wydziału Edukacji w dziale 854, rozdziale 85412, § 2820 zadanie EK 7 
(GWSMK). 

3. Środki finansowe w wysokości 12 000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na 
realizację wydatków wymienionych w pozycjach 3 i 4 załącznika nr 1 znajdują pokrycie w 
planie finansowo rzeczowym Wydziału Edukacji w dziale 854, rozdziale 85412, § 2830 
zadanie EK 7 (GWSMK).

4. Środki finansowe w wysokości 4 750 złotych (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 
złotych) na realizację wydatków wymienionych w pozycji 5 załącznika nr 1 znajdują pokrycie 
w planie finansowo rzeczowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na rok 
2004, dział 852,  rozdział 85295,  § 2820,  zadanie MOPS 9 (GWSMK). 



§ 2
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na organizację wypoczynku 

zimowego dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu Grantowego Dzielnicy III dla projektów 
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 7 000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) na realizację 
wydatków wymienionych w pozycji 1 załącznika nr 2 znajdują pokrycie w planie finansowo 
rzeczowym Wydziału Edukacji w dziale 854, rozdziale 85412, § 2820 zadanie EK 7 
(GWSMK). 

3. Środki finansowe w wysokości 9 500 złotych (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) na 
realizację wydatków wymienionych w pozycjach 2 i 3 załącznika nr 2 znajdują pokrycie w 
planie finansowo rzeczowym Wydziału Edukacji w dziale 854, rozdziale 85412, § 2830 
zadanie EK 7 (GWSMK).

§ 3
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na organizację wypoczynku 

zimowego dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu Grantowego Dzielnicy IV dla projektów 
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 7 000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) na realizację 
wydatków wymienionych w załączniku nr 3 znajdują pokrycie w planie finansowo rzeczowym 
Wydziału Edukacji w dziale 854, rozdziale 85412, § 2820 zadanie EK 7 (GWSMK). 

§ 4
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na organizację wypoczynku 

zimowego dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu Grantowego Dzielnicy VI dla projektu 
zgłoszonego przez organizację pozarządową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 1 950 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt  
złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 4 znajdują pokrycie w planie 
finansowo rzeczowym Wydziału Edukacji w dziale 854, rozdziale 85412, § 2830 zadanie EK 7 
(GWSMK). 

§ 5
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na organizację wypoczynku 

zimowego dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu Grantowego Dzielnicy XVII 
dla projektu zgłoszonego przez organizację pozarządową zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
niniejszego zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości  2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) na realizację 
wydatków wymienionych w załączniku nr 5 znajdują pokrycie w planie finansowo rzeczowym 
Wydziału Edukacji w dziale 854, rozdziale 85412, § 2830 zadanie EK 7 (GWSMK). 



§ 6
1. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikami: od nr 1 

do nr 5 (z wyłączeniem poz. 5 w załączniku nr 1) do niniejszego zarządzenia oraz podpisania 
umów i ewentualnych aneksów zobowiązany jest Jacek Matuszek – Dyrektor Wydziału 
Edukacji.

2. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanej zgodnie z poz. 5 w załączniku nr 1 
do niniejszego zarządzenia, przy podpisaniu umów i ewentualnych aneksów, zobowiązuje się 
Józefę Grodecką – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /



U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z zapisami Uchwały nr VII/64/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2003 roku 
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 
(tekst jednolity : Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 60 poz. 883 z dnia 28 
marca 2003 r.), Rady Dzielnic jako Komisje Konsultacyjne Dzielnicowych Konkursów 
Grantowych - dokonały oceny projektów organizacji pozarządowych, w ramach których 
organizowany będzie wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży. Projekty te lokowane były w 
obszarach "edukacyjna opieka wychowawcza" oraz "pomoc społeczna" Konkursu Grantowego w 
edycji 2004 roku .

Dotacje dla zakwalifikowanych projektów zostały wydzielone z puli zadań priorytetowych 
poszczególnych Dzielnic Miasta Krakowa z przeznaczeniem na realizację Konkursu Grantowego. 
Stosowne środki finansowe zostały zapisane w planie budżetu na rok 2004 po stronie Wydziałów  
i Jednostek realizujących zadania.

Przyjęcie przedmiotowego Zarządzenia umożliwi zawarcie umów z organizacjami 
pozarządowymi i przekazanie im środków finansowych w trybie dotacji na organizację 
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.


