
 
 
  

 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 487/2008 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 13 marca 2008 roku 
 

 
 
 
w sprawie powołania Komitetu ds. Pomocy celem wyłonienia organizacji pozarządowych, 
które zostaną objęte programem pomocy, na podstawie „Porozumienia o Współpracy” 
zawartego pomiędzy Elektrociepłownią „Kraków” S.A. oraz Miejskim Przedsi ębiorstwem 
Energetyki Cieplnej a Gminą Miejską Kraków  

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 
roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) § 8 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 
XVI/201/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu 
współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego oraz § 6 ust. 3  i § 10 Zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (tekst jednolity: 
zarządzenie nr 5/2008 Prezydenta Miasta Krakowa dnia 2 stycznia 2008 r., ze. zm.zarządzenie 135/2008 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2008) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Powołuje się Komitet ds. Pomocy, który wyłoni organizacje pozarządowe w celu przekazania 
darowizny celowej na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i ciepłą wodę zwanym dalej 
Komitetem, w następującym składzie: 
 
1. ElŜbieta Lęcznarowicz                  - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Przewodniczący 
2.   Bogdan Dąsal           - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób        

niepełnosprawnych   -  Zastępca Przewodniczącego 
3. Krystyna Paluchowska                 - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych  
4. Beata Byszewska                         - Wydział Spraw Społecznych – Sekretarz Komisji 
5. Katarzyna Rys                             - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
6. Aleksandra Włodarczyk         - Zespół Konsultacyjny ds. współpracy samorządu Krakowa       

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 



7. Bronisława Kufel-Włodek- Zespół Konsultacyjny ds. współpracy samorządu Krakowa 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego 

 
§ 2 

Przewodniczący Komitetu przedstawia na pierwszym posiedzeniu regulamin wyłonienia 
organizacji pozarządowych, wstępny harmonogram prac Komitetu, oraz listę organizacji 
pozarządowych spełniających kryteria formalne. 
 

§ 3 
Komitet na posiedzeniu typuje organizacje pozarządowe, które rekomenduje jako kandydatów na 
beneficjentów pomocy.  
 

§ 4 
Po wytypowaniu organizacji Komitet ds. Pomocy zwraca się do Rady Dzielnicy, na terenie, 
której działa placówka proponowanego beneficjenta o wyraŜenie opinii. W toku prowadzonych 
prac Komitet moŜe korzystać z opinii niezaleŜnych ekspertów, konsultantów oraz przedstawicieli 
merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa.  

§ 5 
Lista wskazanych przez Komitet organizacji pozarządowych zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Krakowa do podjęcia decyzji. 

§ 6 
Decyzja o wskazaniu organizacji pozarządowych zostanie przekazana Elektrociepłowni „Kraków” 
oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, celem rozdysponowania i przekazania 
środków finansowych zgodnie z zapisami porozumienia. 
 
 
Kadencja Komitetu trwa dwa lata. 

 
§ 7 

Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokoły. 
Obsługę kancelaryjno - biurową Komitetu zapewnia Wydział Spraw Społecznych. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
Prezydent Miasta Krakowa 

                                                                                           / - /  

 


