
                          

ZARZĄDZENIE NR 75/2004
                          PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                          Z DNIA 23 stycznia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Zespołu Opiniującego oferty 
na zadanie w zakresie pomocy społecznej obejmujące świadczenie usług opiekuńczych 
dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w miejscu ich 
zamieszkania, w okresie od 1 marca 2004 do 31 grudnia 2006 roku oraz regulaminu 
pracy Zespołu Opiniującego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 30 ust. 1 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. 10 ust. 2 pkt 2, art. 12a ust. 1 ustawy 
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z późn. zm.), 
art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, art. 13 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873) oraz § 1 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. nr 193 poz. 1891), zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej 
obejmujące świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków w miejscu ich zamieszkania, w okresie od 1 marca 2004 do 31 grudnia 
2006 roku. 

§ 2

Warunki konkursu wyboru ofert , w tym termin składania ofert jak również wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, okres jego realizacji, kryteria 
stosowane przy ocenie ofert, określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

  § 3

1. Powołuje się Zespół Opiniujący oferty w konkursie, o którym mowa w § 1 
w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu Opiniującego:
Józefa Grodecka  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2) Członkowie Zespołu Opiniującego:
a) Sławomir Pietrzyk  – Przedstawiciel Rady Miasta Krakowa, 



b) Bożena Kaczmarczyk- Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa,
c) Henryka Kiszka - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa,
d) Małgorzata Kupiec     - Przedstawiciel Wydziału Budżetu Miasta ,
e) Jolanta Chrzanowska   -    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
f) Ewa Strzałka               -    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
g) upoważniony przedstawiciel każdego z oferentów.

2. Regulamin pracy Zespołu Opiniującego stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4
Przewodniczący Zespołu Opiniującego przedłoży Prezydentowi Miasta Krakowa listę 

rankingową Oferentów, ustaloną na podstawie ilości punktów uzyskanych przez 
poszczególnych Oferentów, począwszy od Oferenta, który otrzymał największą liczbę 
punktów oraz przedstawi propozycję wyboru oferty podmiotu do realizacji zadania, 
w terminie do 26 lutego 2004  roku.

§ 5
Wzór umowy dotyczącej realizacji zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik 

Nr 3 do zarządzenia.

   § 6
Obsługę kancelaryjno – biurową i prawną Zespołu Opiniującego zapewnia Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

   § 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej nakłada na jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązek świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców 
gminy w miejscu ich zamieszkania. 
         Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zaliczone do sfery zadań publicznych, 
które winny być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 876) oraz jednostkami 
organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi. 
             Powierzenie tym organizacjom realizacji zadań w sferze zadań publicznych, odbywa 
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego przez Prezydenta Miasta 
Krakowa w drodze zarządzenia. Prezydent Miasta Krakowa powołuje Zespół Opiniujący w 
celu przyjmowania i opiniowania składanych ofert oraz przedłożenia propozycji wyboru 
oferty.

Wobec powyższego dla wyłonienia Podmiotu realizującego zadanie, posłużono się 
możliwością wynikającą z art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 11 ust. 1i 2 cytowanej wyżej ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru 
ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 roku Nr 193 poz. 
1891), w celu dokonania wyboru ofert po wcześniejszej ich ocenie przez Zespół Opiniujący.


