ZARZĄDZENIE NR 1966/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10 listopada 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursów na prowadzenie w okresie od dnia
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. socjalizacyjnych placówek opiekuńczowychowawczych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 92 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), art. 19 pkt 4, art. 25 oraz art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się konkursy na prowadzenie, w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31
grudnia 2006 r.:
1) socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 24 dziewcząt
sprawiających szczególne problemy wychowawcze,
2) socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 30 dziewcząt, w
szczególności z obniżoną normą intelektualną,
3) socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 60 dzieci, w tym grupy
usamodzielnienia dla 12 dzieci,
4) socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 8 dzieci.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane do dnia 31 grudnia 2004 r odpowiednio:
1) przy ul. Siemiradzkiego 31 przez Zgromadzenie Zakonne Sług Jezusa ul.
Sewerynów 8, Warszawa,
2) przy ul. Lenartowicza 4 przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP, Prowincja
Krakowska, ul. Kordylewskiego 12, Kraków,
3) przy ul. Piekarskiej 4/6 przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. W. a Paulo,
ul. Warszawska 8, Kraków,
4) w formie Rodzinnego Domu Dziecka w Pasierbcu 79 przez Zgromadzenie Sióstr
Św. J. Chrzciciela 79, Pasierbiec 79, 34-651 Limanowa 3.

§ 2.
1. Powołuje się Zespół Opiniujący oferty w konkursach na prowadzenie w okresie od dnia
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. socjalizacyjnych placówek opiekuńczowychowawczych w następującym składzie:
1) Przewodniczący Zespołu Opiniującego:
Bożena Kaczmarczyk – Wydział Świadczeń Socjalnych
2) Członkowie Zespołu Opiniującego:
a) Anna Mach - Wydział Świadczeń Socjalnych,
b) Stefania Nalborska - Wydział Budżetu Miasta,
c) Katarzyna Rys - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Regulamin pracy Zespołu Opiniującego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.
1. Warunki wyboru ofert w konkursie na prowadzenie, w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2006 r., socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 24
dziewcząt sprawiających szczególne problemy wychowawcze, stanowią załącznik Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
2. Warunki wyboru ofert w konkursie na prowadzenie, w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2006 r., socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 30
dziewcząt, w szczególności o obniżonej normie intelektualnej stanowią załącznik Nr 3 do
niniejszego zarządzenia,
3. Warunki wyboru ofert w konkursie na prowadzenie, w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2006 r., socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 60
dzieci w tym grupy usamodzielnienia dla 12 dzieci, stanowią załącznik Nr 4 do
niniejszego zarządzenia.
4. Warunki wyboru ofert w konkursie na prowadzenie, w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2006 r., socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 8
dzieci, stanowią załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór kosztorysu ze względu na typ kosztów stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego
zarządzenia.
6. Wzór informacji na temat wykształcenia osób, z podaną ilością osób oraz liczbą etatów,
które podmiot planuje zatrudnić w placówce, również w przypadku, gdy wykonywać będą
swoją pracę jako wolontariusze, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wzory kart indywidualnej oceny ofert w konkursie stanowią załączniki Nr 8 i Nr 9 do
niniejszego zarządzenia.
§ 5.
Wzory umów dotyczących realizacji zadania prowadzenia w okresie od dnia 1
stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., socjalizacyjnych placówek opiekuńczowychowawczych stanowią załączniki Nr 10, Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.
Wzór ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego
zarządzenia.
§ 7.
1. Przewodniczący Zespołu Opiniującego przedłoży Prezydentowi Miasta Krakowa listę
rankingową Oferentów, ustaloną na podstawie ilości punktów uzyskanych przez
poszczególnych Oferentów, począwszy od Oferentów, którzy otrzymali największą liczbę
punktów w konkursie oraz przedstawi propozycje wyboru oferty podmiotu do realizacji
zadania.
2. Oferta, której propozycję wyboru Przewodniczący Zespołu Opiniującego przedstawi
Prezydentowi Miasta Krakowa, musi uzyskać co najmniej 50 % możliwych do uzyskania
punktów.
§ 8.
Prezydent Miasta Krakowa, po dokonaniu wyboru oferty, udziela Dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, pełnomocnictwa do zawarcia umów
zlecenia zadania z podmiotami, których oferta została wybrana w poszczególnych
konkursach.
§ 9.
Obsługę prawną i kancelaryjną Zespołu Opiniującego zapewnia Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krakowie.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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