ZARZĄDZENIE NR 309/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10 marca 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 do przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych związanych z realizacją
zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków, organizowanych w roku 2004 przez fundacje,
z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji projektów według załącznika
do niniejszego zarządzenia, polecając Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Miasta Krakowa obsługę merytoryczno – finansową.
§2
Warunkiem przekazania dotacji wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia jest
zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a daną fundacją do dnia 31 maja 2004
roku włącznie.
§3
Środki finansowe w kwocie ogółem 328 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy
złotych) na realizację wydatków, o których mowa w załączniku do 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”.
§4
Ustala się, iż przez projekt wysokobudżetowy w roku 2004 rozumie się projekt,
którego całkowity koszt przekracza 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
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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.
Projekty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia zostały zaopiniowane
w grudniu 2003 roku przez Komisję Artystyczną według wag kryteriów w skali od 0 do 72
punktów. Następnie, projekty były opiniowane w grudniu i lutym br. przez Komisję Kultury,
Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.
Opinie te zostały uwzględnione w odniesieniu do każdego ze zgłoszonych
przedsięwzięć jako wskazania o charakterze konsultacyjnym i doradczym, zgodnie z § 7 ust. 4
załącznika nr 2 do Uchwały Nr XLV/349/2000 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000
roku. Ostateczny wybór projektów i określenie środków z budżetu Miasta wynika z kryteriów
określonych w § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do ww. uchwały. Decyzję o udzieleniu lub nie
udzieleniu wsparcia finansowego z budżetu Miasta na rzecz zgłoszonych projektów
podejmuje Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.
Przedsięwzięcia wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia są ważnymi
w życiu kulturalnym Krakowa wydarzeniami, znacząco wzbogacającymi ofertę kulturalną
przygotowaną zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów, a także służą
upowszechnianiu kultury i promocji działalności krakowskich środowisk twórczych.
Przyjęcie przedmiotowego zarządzenia umożliwi zawarcie umów i przekazanie dotacji
wymienionym w załącznikach do niniejszego zarządzenia fundacjom w celu wykonania
wybranych zadań.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy
wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dniem
1 czerwca 2004 roku traci moc Uchwała Nr XLV/349/2000 Rady Miasta Krakowa z dnia
8 marca 2000 roku. Ostateczny termin zawarcia umów określono na dzień 31 maja 2004 roku.
Ważność umów po tym terminie zapewniają przepisy zawarte w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego
i publicznego wolontariacie.
W związku z koniecznością corocznego ustalenia wartości tzw. projektu
wysokobudżetowego (§ 3 ust. 2 załącznika nr 2 do Uchwały Nr XLV/349/00 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 marca 2000 r.), w niniejszym zarządzeniu określono, iż będzie to projekt,
którego całkowity koszt przekracza 50 000 zł.

