
ZARZĄDZENIE NR 235/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24 lutego 2004 r.

w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne w dziedzinie kultury realizowane
w 2004 roku przez fundacje.

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/ oraz Uchwały Nr XLV/349/00 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 marca 2000 roku w sprawie ustalenia głównych celów wydatkowania środków z budżetu
Miasta w formie dotacji na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz przyjęcia trybu postępowania
o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań
publicznych Miasta Krakowa w dziedzinie kultury, zarządza się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji na pokrycie części kosztów realizacji XXIII Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Żeglarskiej „Shanties 2004” organizowanego w lutym 2004 roku przez Krakowską
Fundację Żeglarstwa, Sportu i Turystyki „Hals”, polecając Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Miasta Krakowa obsługę merytoryczno – finansową.

§ 2

Środki finansowe w kwocie ogółem 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)
na realizację wydatków, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, znajdują pokrycie
w planie finansowo-rzeczowym Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta
Krakowa na rok 2004: Dz. 921, Rozdz. 92105, § 2810 zad. nr 9 GWSMK - nazwa zadania:
„Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa. Dotacje i zakup usług”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /



Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/349/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r.
fundacje planujące realizację projektów artystycznych i kulturalnych mogą wnioskować o ich
dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Wniosek o dotację projektu pt. XXIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej
„Shanties 2004” uzyskał pozytywną opinię Komisji Artystycznej oraz Komisji Kultury,
Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.

Festiwal „Shanties” znany jest na arenie międzynarodowej jako jedna z największych
imprez halowych na świecie. Kraków pod koniec lutego staje się stolicą żeglarzy. W trakcie
festiwalu odbędzie się sześć głównych koncertów w hali TS Wisła i w Centrum Kultury
„Rotunda”, a także koncerty w tawernie żeglarskiej. Równolegle będą się odbywać imprezy
towarzyszące, m. in.: III Targi Żeglarskie „KrakŻagiel”, koncerty w tawernach, projekcje
filmów marynistycznych, wystawy fotograficzne, spotkania ze znanymi postaciami świata
żeglarskiego.

Przyjęcie przedmiotowego zarządzenia umożliwi zawarcie umowy pomiędzy Gminą
Miejską Kraków a Krakowską Fundacją Żeglarstwa, Sportu i Turystyki „Hals” i przekazanie
dotacji przeznaczonej na pokrycie części kosztów festiwalu.


