
ZARZĄDZENIE NR 2086/2004               
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 listopada 2004 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny ofert z wyłączeniem ofert z zakresu 
kultury fizycznej, złożonych do otwartego konkursu ofert na rok 2005.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z  2001  roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz § 10 zarządzenia Nr 
1886/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Krakowa, § 7 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLIV/404/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 
kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Krakowa 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz 
§ 8 i § 11 zarządzenia Nr 1568/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2004 r. w sprawie: 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2005 następujących zadań: wspierania działań 
z zakresu opieki społecznej, wspomagania działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
wspierania działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, organizacja wolnego 
czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży, wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia, 
wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, organizacji wypoczynku zimowego i letniego 
dla dzieci i  młodzieży, wspierania inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, wspierania społecznych lokalnych 
inicjatyw kulturalnych, wspomagania działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocja i organizacja 
wolontariatu zmienionego zarządzeniem Nr 1698/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2004 
r. zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Powołuje się Komisję do spraw oceny ofert z wyłączeniem ofert z zakresu kultury 

fizycznej złożonych do otwartego konkursu ofert, zwaną dalej Komisją, w następującym 
składzie:

1) Mieczysław Łagosz – Radny Miasta Krakowa – Przewodniczący Komisji,
2) Stanisław Zięba – Radny Miasta Krakowa – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Elżbieta Łopacińska – Radna Miasta Krakowa,
4) Jerzy Dziwisz – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,
5) Aleksandra Włodarczyk – Fundacja Hipoterapia- Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych (przedstawiciel oferentów),
6) Paweł Grabka – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Krakowskiej 

(przedstawiciel oferentów),
7) Robert Kawałko – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski 

(przedstawiciel oferentów),
8) Barbara Stelmachowska – Generalny Rejestr Umów i Zleceń,
9) Marek Jachowicz – Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,



10) Dariusz Walczak – Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego –
Sekretarz Komisji.

2. W pracach Komisji może brać udział upoważniony przedstawiciel Rady Dzielnicy 
z głosem stanowiącym, do opiniowania ofert z zakresu zgłoszonego przez daną dzielnicę.

§ 2
Przyjmuje się Regulamin Komisji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Komisja wykonuje zadania zgodnie z zapisami uchwały Nr XLIV/404/04 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 
samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz zarządzenia Nr 1568/2004 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2004 r. w sprawie: przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2005 następujących zadań: wspierania 
działań z zakresu opieki społecznej, wspomagania działań na rzecz integracji 
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspierania działań z zakresu bezpieczeństwa 
i przeciwdziałania patologiom społecznym, organizacja wolnego czasu i aktywizacja 
społeczna dzieci i młodzieży, wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia, 
wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, organizacji 
wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i  młodzieży, wspierania inicjatyw z zakresu 
ochrony środowiska, wspierania społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, 
wspomagania działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocja i organizacja 
wolontariatu zmienionego zarządzeniem Nr 1698/2004 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 6 października 2004 r oraz Regulaminu Komisji stanowiącego załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu 
dokumentów lub informacji oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Komisja może pracować w trybie plenarnym oraz w trybie zespołów tematycznych.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) W trybie plenarnym:
a) opracowanie harmonogramu pracy Komisji,
b) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny ofert,
c) opracowanie formularza oceny ofert,
d) opracowanie skali punktacji oraz grup dotacji,
e) opracowanie udziału procentowego (przeliczenia wartości punktów na kwoty 

dotacji),
f) opracowanie stawki osobodnia (dotyczy ofert z zakresu organizacji wypoczynku 

zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży),
g) przyjęcie w trybie głosowania listy ofert nieformalnych lub niekompletnych,
h) weryfikacja – przygotowanej przez zespoły tematyczne wstępnej oceny ofert oraz 

ewentualnego, wstępnego zmniejszenia zadania,
i) przyjmowanie w trybie głosowania list rankingowych ofert wraz z propozycjami 

kwot dotacji,
j) przedstawienie Prezydentowi Miasta Krakowa do akceptacji list rankingowych 

ofert wraz z wysokością proponowanych kwot dotacji.
2) W trybie zespołów tematycznych:

a) wstępna weryfikacja ofert pod względem ich formalności oraz kompletności  
wymaganych załączników,



b) wstępna ocena ofert oraz ewentualne wstępne zmniejszenie zakresu zadania 
wynikające z proponowanej kwoty dotacji.

§ 4
Przewodniczący Komisji przedstawia na pierwszym posiedzeniu Komisji wstępny 
harmonogram prac Komisji, propozycje szczegółowych kryteriów oceny ofert, projekt 
formularza oceny ofert, projekt skali punktacji oraz grup dotacji, projekt udziału 
procentowego (przeliczenia wartości punktów na kwoty dotacji) celem akceptacji przez 
Komisję.

§ 5
W toku prowadzonych prac Komisja może korzystać z opinii niezależnych ekspertów 
i przedstawicieli merytorycznych komisji Rady Miasta Krakowa.

§ 6
Komisja zakończy pracę po przedłożeniu Prezydentowi list rankingowych ofert.

§ 7
Obsługę kancelaryjno - biurową Komisji zapewnia Wydział Spraw Społecznych 

i Zarządzania Kryzysowego.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /



Załącznik do Zarządzenia Nr 2086/2004
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 23 listopada 2004 r. 

Regulamin

pracy Komisji do spraw oceny ofert z wyłączeniem ofert z zakresu kultury fizycznej, 

złożonych do otwartego konkursu ofert na rok 2005 zwanej dalej Komisją, dotyczących 

następujących zadań: wspierania działań z zakresu opieki społecznej, wspomagania działań na 

rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspierania działań z zakresu 

bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, organizacja wolnego czasu 

i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży, wspierania profilaktyki i działań na rzecz 

promocji zdrowia, wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, 

organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i  młodzieży, wspierania inicjatyw 

z zakresu ochrony środowiska, wspierania społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, 

wspomagania działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocja i organizacja

wolontariatu.

Postanowienia Ogólne

§ 1
Regulamin pracy Komisji, zwany w dalszej części Regulaminem, określa strukturę Komisji, 

przedmiot oraz zasady jej działania.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Programie Współpracy – należy przez to rozumieć roczny program współpracy samorządu 

miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIV/404/04 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. 

Prezydencie, Radzie, Urzędzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Prezydenta, Radę 

i Urząd - Miasta Krakowa.

Komisji – należy przez to rozumieć Komisję do spraw oceny ofert z wyłączeniem ofert 

z zakresu kultury fizycznej, złożonych do otwartego konkursu ofert na rok 2005 powoływaną 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.



Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym i Sekretarzu – należy przez to rozumieć 

odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza - Komisji do spraw 

oceny ofert z wyłączeniem ofert z zakresu kultury fizycznej, złożonych do otwartego 

konkursu ofert na rok 2005.

Zespole Tematycznym – należy przez to rozumieć zespół roboczy, złożony z Członków 

Komisji, w składzie wskazanym przez Przewodniczącego.

Ofercie – należy przez to rozumieć zgłoszoną przez oferentów ofertę zgodną z zadaniami 

określonymi w § 4 pkt 1 do 7, pkt 11 do 13 oraz pkt 16 załącznika do uchwały 

Nr XLIV/404/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia 

rocznego programu współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzeniu 

Nr 1568//2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2004 r w sprawie 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2005 następujących zadań: 

wspierania działań z zakresu opieki społecznej, wspomagania działań na rzecz integracji 

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspierania działań z zakresu bezpieczeństwa 

i przeciwdziałania patologiom społecznym, organizacja wolnego czasu i aktywizacja 

społeczna dzieci i młodzieży, wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia, 

wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, organizacji wypoczynku

zimowego i letniego dla dzieci i  młodzieży, wspierania inicjatyw z zakresu ochrony 

środowiska, wspierania społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspomagania 

działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocja i organizacja wolontariatu 

zmienionego zarządzeniem nr 1698/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 

2004 r. 

Wydziale - należy przez to rozumieć Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania 

Kryzysowego. 

§ 3

1. Komisja działa na podstawie programu współpracy oraz zarządzenia nr 1568/2004 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2005 następujących zadań: wspierania 

działań z zakresu opieki społecznej, wspomagania działań na rzecz integracji 

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspierania działań z zakresu bezpieczeństwa 

i przeciwdziałania patologiom społecznym, organizacja wolnego czasu i aktywizacja 

społeczna dzieci i młodzieży, wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia, 



wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, organizacji 

wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i  młodzieży, wspierania inicjatyw z zakresu 

ochrony środowiska, wspierania społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, 

wspomagania działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocja i organizacja 

wolontariatu zmienionego zarządzeniem nr 1698/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

6 października 2004 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz ustawą z dnia 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

2. Komisja jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym dla Prezydenta w zakresie 

udzielania dotacji oferentom.

§ 4

1.  Komisja może pracować w dwóch trybach: 

a) w trybie plenarnym,

b) w zespołach tematycznych - odpowiednich do zadań określonych zarządzeniem 

Nr 1568//2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2004 r. zmienionego 

zarządzeniem Nr 1698/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2004 r.

2. Komisja przy ocenie projektów kieruje się kryteriami wskazanymi w zarządzeniu 

Prezydenta Miasta Krakowa, o którym mowa w ust. 1 lit. b.

Funkcjonowanie Komisji

§ 5

1. Zadaniem zespołów tematycznych jest w szczególności:

1) wstępna weryfikacja ofert pod względem ich formalności oraz kompletności  

wymaganych załączników,

2) wstępna ocena projektów dokonana w oparciu o kryteria określone zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Krakowa,

3) wstępne sporządzenie uzasadnienia wyboru oferty, w którym znajdzie się odniesienie do 

spełniania przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu. Przepis 

ma zastosowanie również przy jednej ofercie,



4) wstępna zmiana zakresu rzeczowego wynikająca z niższej w stosunku do wnioskowanej 

kwoty dotacji (dla ofert pozytywnie ocenionych).

2. Zadaniem Komisji pracującej w trybie plenarnym jest w szczególności: 

1) opracowanie harmonogramu pracy Komisji,

2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny ofert uwzględniających kryteria określone 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa,

3) opracowanie projektu skali punktacji oraz grup dotacji, projekt udziału procentowego 

(przeliczenia wartości punktów na kwoty dotacji),

4) opracowanie formularza oceny oferty uwzględniającego kryteria określone zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Krakowa,

5) weryfikacja - przygotowanej przez zespoły tematyczne – wstępnej oceny ofert 

(wprowadzanie ewentualnych zmian),

6) weryfikacja listy rankingowej (wprowadzanie ewentualnych zmian),

7) przyjmowanie w trybie głosowania list rankingowych ofert, wraz z propozycjami kwot 

dotacji,

8) weryfikacja przygotowanych przez zespoły tematyczne wstępnych uzasadnień wyboru 

ofert, w których znajdzie się odniesienie do spełniania przez oferenta wymogów 

określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu,

9) weryfikacja zmian zakresów rzeczowych ofert wynikająca z niższej w stosunku do 

wnioskowanej kwoty dotacji (dla ofert pozytywnie ocenionych),

10)przedstawianie Prezydentowi – w formie zarządzeń (za pośrednictwem Wydziału) - list 

rankingowych ofert wraz z wysokością proponowanych kwot dotacji, celem akceptacji.

§ 6

1. Bieżącą pracę Komisji koordynuje Przewodniczący (w przypadku jego nieobecności -

odpowiednio Wiceprzewodniczący).

2. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący za pośrednictwem Wydziału, zgodnie z 

przyjętym harmonogramem pracy Komisji.

3. Za merytoryczne przygotowanie posiedzeń Komisji odpowiada Sekretarz.

4. Pracami zespołów tematycznych kierują Koordynatorzy zespołów tematycznych, 

wskazani przez Przewodniczącego Komisji.



§ 7

1. Dla ważności działania Komisji w trybie plenarnym, konieczna jest obecność przy 

głosowaniu co najmniej 5 osób, a w przypadku zespołów tematycznych – wymagana jest 

obecność ponad połowy zespołu.

2. Komisja pracująca w trybie plenarnym podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów.

3. W przypadku głosowania, którego wynikiem jest równa ilość głosów - decydującym jest 

głos Przewodniczącego. 

4. Wstrzymanie się od głosu przy głosowaniu powoduje nie uwzględnienie tego głosu przy 

obliczaniu wyników głosowania.

5. Protokoły z posiedzeń Komisji sporządza przedstawiciel Wydziału.

6. Protokoły są udostępniane Członkom Komisji w czasie posiedzeń plenarnych oraz 

posiedzeń zespołów tematycznych.

7. Protokoły z posiedzeń plenarnych są podpisywane przez Przewodniczącego

i Sekretarza; protokoły z posiedzeń zespołów tematycznych – dodatkowo przez 

Koordynatora danego zespołu tematycznego. 

Zasady działania Komisji – procedura oceny ofert

§ 8

1. W poszczególnych zadaniach - Komisja może ustalać standardy usług (np. stawki 

wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób zatrudnionych przy obsłudze ofert 

danego typu; stawki dopłaty do osobodnia w ofertach dotyczących organizacji

wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, itp.).

2. Oferty są udostępniane Członkom Komisji przed oraz w trakcie posiedzeń Komisji. 

3. Formularz oceny oferty jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza, 

a w przypadku zespołu tematycznego – dodatkowo przez Koordynatora danego zespołu. 

4. Formularz oceny oferty może być udostępniany oferentowi będącemu autorem projektu –

na jego wniosek do wglądu.

5. Członek Komisji będący przedstawicielem oferenta starającego się o przyznanie dotacji 

nie może brać udziału w pracach Komisji dotyczących opiniowania oferty tego podmiotu. 

Osoba ta zobowiązana jest opuścić miejsce obrad na czas oceny ofert/y tego podmiotu.



6. Każdy Członek Komisji ma prawo zgłosić votum separatum od decyzji większości 

podając jednocześnie jego uzasadnienie.

§ 9 

Po wypełnieniu formularza oceny oferty Komisja odnosi wartości liczbowe do skali 

punktacji, tworząc w ten sposób listę rankingową ofert i kwalifikując je do określonej 

grupy dotacji oraz określa przeliczenia wartości punktów na kwoty dotacji.

§ 10

Przewodniczący Komisji przedstawia na pierwszym posiedzeniu Komisji plan finansowy 

Konkursu, wstępny harmonogram prac Komisji, składy zespołów tematycznych, propozycje 

szczegółowych kryteriów oceny ofert, projekt formularza oceny ofert, projekt skali punktacji 

oraz grup dotacji, projekt udziału procentowego (przeliczenia wartości punktów na kwoty 

dotacji)- celem akceptacji przez Komisję.




