
ZARZĄDZENIE NR 432/2004 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24 marca 2004 r.                   

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 131/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 
stycznia 2004 roku dotyczącego podziału środków w obszarach: „profilaktyka 
i rehabilitacja uzależnień”, „zapobieganie narkomanii”, „bezpieczeństwo i przeciwdziałanie 
patologiom społecznym”, „integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, „pomoc 
społeczna” dla wniosków złożonych przez fundacje, „wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
i zapobieganie bezrobociu”, „wychowanie i opieka nad dziećmi i młodzieżą”, „profilaktyka i 
ochrona zdrowia” dla wniosków złożonych przez inne podmioty i fundacje, „gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska” w ramach I etapu Konkursu Grantowego 2004 roku dla 
organizacji pozarządowych

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 § 17 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. Zmienia się § 10 ust. 2 zarządzenia nr 131/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 
stycznia 2004 roku i nadaje mu brzmienie: „Środki finansowe w wysokości 24 400,00 złotych 
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych) na realizację wydatków wymienionych 
w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia znajdują pokrycie w planie finansowo -
rzeczowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, 
w tym 16 900,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych) w dziale 900, 
rozdziale 90011, § 2450, zadanie nr A 1/10 „Edukacja ekologiczna: zadanie realizowane przez 
organizacje pozarządowe” (GFOŚiGW) oraz 7 500,00 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset 
złotych) w dziale 900, rozdziale 90011, § 2450, zadanie nr A 4/2 „Profilaktyka zdrowotna 
dzieci: zadania realizowane przez organizacje pozarządowe” (GFOŚiGW). 



2. Zmienia się załącznik nr 10 zarządzenia nr 131/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 
stycznia 2004 roku i nadaje mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

1. Zmienia się § 11 ust. 2 zarządzenia nr 131/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 
stycznia 2004 roku i nadaje mu brzmienie: „Środki finansowe w wysokości 2 100,00 złotych 
(słownie: dwa tysiące sto złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 11 
do niniejszego zarządzenia znajdują pokrycie w planie finansowo - rzeczowym Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, w dziale 900, rozdziale 
90011, § 2450, zadanie nr A 1/10 „Edukacja ekologiczna: zadanie realizowane przez 
organizacje pozarządowe” (GFOŚiGW). 

2. Zmienia się załącznik nr 11 zarządzenia nr 131/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 
stycznia 2004 roku i nadaje mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /



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

Z uwagi, iż Zarządzeniem Nr 236/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2004
roku określającym układ wykonawczy Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na rok 2004 zmienione zostały numery i nazwy zadań- projektów w ramach 
Programu Współpracy Miasta Krakowa Organizacjami Pozarządowymi z obszaru „gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska” niezbędnym jest skorygowanie § 10 ust. 2 i § 11 ust. 2 
zarządzenia nr 131/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2004 roku oraz 
załączników nr 10 i nr 11 do ww. zarządzenia.

Przyjęcie przedmiotowego Zarządzenia umożliwi zawarcie umów z organizacjami 
pozarządowymi i przekazanie im środków finansowych w trybie dotacji na realizację projektów z 
obszaru „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdysponowanych zarządzeniem 
nr 131/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2004 roku.


