
ZARZĄDZENIE NR 449/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia na lata 2004-2006 listy zadań pomocy społecznej,
realizowanych w formie 3 letnich, aneksowanych corocznie kontraktów, zawieranych
w trybie ofertowym;  oraz upoważnienia do podpisywania umów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art.7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.),
art. 10 ust. 2  pkt 1, 1a i 2 oraz art.12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi
podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz.U. z 2000 r.
Nr 55 poz. 662),  § 5 ust.3 pkt 2 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.), uchwały Nr XXXIII/273/03
Rady Miasta Krakowa  z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIX/1114/02 Rady Miasta
Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania
wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących  zarządza się, co następuje:

§ 1
Do realizacji w formie 3 letnich kontraktów przyjmuje się zadania pomocy społecznej mające
na celu :
1. Zabezpieczenie schronienia i niesienie pomocy osobom bezdomnym, samotnym matkom

z dziećmi, narkomanom oraz osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej.

2. Świadczenie na rzecz osób, o których mowa w pkt 1, specjalistycznych usług leczniczo-
rehabilitacyjnych.

§ 2
1. Zatwierdza się do realizacji w latach 2004 - 2006 zadania z priorytetowego obszaru

„pomoc społeczna”, wyłonione w trybie ofertowym, realizowane w formie 3-letnich
kontraktów aneksowanych corocznie, finansowanych ze środków planowanych w dziale
budżetowym 852 - pomoc społeczna – rozdziale 85295 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

2. Zatwierdza się do realizacji w latach 2004 - 2006 zadania z priorytetowego obszaru
„pomoc społeczna”, wyłonione w trybie ofertowym, realizowane w formie 3-letnich
kontraktów aneksowanych corocznie, finansowanych ze środków planowanych w dziale
budżetowym 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii –  zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zatwierdza się do realizacji w latach 2004 - 2006 zadania z priorytetowego obszaru
„pomoc społeczna”, wyłonione w trybie ofertowym, realizowane w formie 3-letnich



kontraktów aneksowanych corocznie, finansowanych ze środków planowanych w dziale
budżetowym 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Środki finansowe w wysokości 226.999,80 zł (słownie dwieście dwadzieścia sześć tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) na pokrycie wydatków
w pierwszym roku realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia znajdują
pokrycie w planie finansowo-rzeczowym Wydziału Spraw Społecznych na rok 2004 dział
852, rozdział 85295, § 4300, zadanie Nr 8 „Koordynacja współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi oraz zlecania im zadań gminnych do realizacji”
(GWSMK).

2. Środki finansowe w wysokości 149.989,80 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 80/100),na pokrycie wydatków w pierwszym
roku realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia znajdują pokrycie w planie
finansowo-rzeczowym Wydziału Spraw Społecznych na rok 2004 dział  851, rozdział
85153 – zwalczanie narkomanii, § 4300, zadanie Nr 8 „Koordynacja współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi oraz zlecania im zadań gminnych do realizacji”
(GWSMK).

3. Środki finansowe w wysokości 449.998,70 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 70/100) na pokrycie wydatków
w pierwszym roku realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 3 zarządzenia znajdują
pokrycie w planie finansowo-rzeczowym Wydziału Spraw Społecznych na rok 2004 dział
851, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300, zadanie Nr 8
„Koordynacja współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zlecania im zadań
gminnych do realizacji” (GWSMK).

   § 4
Do podpisywania umów na realizację zadań w obszarach wskazanych w załącznikach

nr 1, 2 i 3 do zarządzenia przekraczających kwotę 30.000,00 zł. (słownie trzydzieści tysięcy
złotych) upoważnia się działające łącznie:
1. Stanisławę Urbaniak – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Krystynę Kollbek – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5
Umowy spisywane będą na formularzu (wzorze umowy) zgodnym z załącznikiem nr 2

do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami
oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz.U. z 2000 r.
Nr 55 poz. 662), przy czym postanowienie o treści: "w latach 2005 i 2006 umowa będzie
aneksowana w zakresie środków finansowych po uchwaleniu budżetu na dany rok zgodnie
z Uchwałą     Nr XXXIII/273/03 Rady Miasta Krakowa  z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr CXIX/1114/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów
w ramach wydatków bieżących" zostanie umieszczone na końcu § 1 ustęp 2 umowy.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




