
ZARZĄDZENIE NR 602/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 8 kwietnia 2004 r.

w sprawie zakupu usług w dziedzinie kultury, związanych z zadaniami publicznymi, 
realizowanych w roku 2004 przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, 
dla których organizatorem nie jest Gmina Miejska Kraków. 

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
1. Wyraża się zgodę na zakup usług w dziedzinie kultury, związanych z zadaniami 
publicznymi Miasta, realizowanych w roku 2004 przez podmioty zaliczane do sektora 
finansów publicznych, dla których organizatorem nie jest Gmina Miejska Kraków według 
załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie umów o zakup usług według załącznika nr 1 do niniejszego 
zarządzenia, polecając Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta 
Krakowa obsługę merytoryczno – finansową.
3. Warunkiem zakupu usług przez Gminę Miejską Kraków jest zawarcie umowy z 
podmiotami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia do dnia 31 maja 
2004 roku włącznie. 

§ 2
Informacja o pozostałych ofertach, zgłoszonych do konkursu projektów, stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Środki finansowe w kwocie ogółem 542 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące
złotych) na realizację wydatków, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia, znajdują pokrycie w planie finansowo-rzeczowym Wydziału 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa na rok 2004: Dz. 921, Rozdz. 
92105, § 4300 - zad. nr 9 GWSMK - nazwa zadania: „Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa. 
Dotacje i zakup usług”.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /




