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Załącznik do uchwały Nr ……………….
Rady Miasta Krakowa z dnia ……… 2009 r.

Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa 
z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przyjmując niniejszy dokument, Rada Miasta Krakowa deklaruje wolę kontynuowania 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań 
ustawowych, w zakresach - gdzie jest to możliwe - w ścisłym współdziałaniu z nimi. 
Współdziałanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie 
i powiatowi grodzkiemu, spoczywających na samorządzie miasta Krakowa. Potencjał organizacji 
pozarządowych wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym 
wysiłkiem samorządu i tych organizacji.

Program określa zakres i formy współpracy samorządu miasta Krakowa 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także sferę zadań publicznych,
których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Gminy 
Miejskiej Kraków. Spodziewanym efektem współpracy jest m.in. zwiększenie efektywności działań 
związanych z realizacją zadań publicznych i wzrost zaangażowania trzeciego sektora
w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Podstawą do uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./,

programie – rozumie się przez to Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego

uchwale – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

Mieście lub Gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Kraków,
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podmiotach programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy oraz art. 106 ust.2 pkt 1 
lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 
2104 z późn. zm./, jednoroczną lub wieloletnią,

konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
i w art.13 ustawy,

Wydziale Koordynującym - należy przez to rozumieć wydział, w strukturze którego znajduje 
się jednostka organizacyjna, w której zakres działania wchodzi współpraca z organizacjami 
pozarządowymi,

Wydziale Realizującym – należy przez to rozumieć jednostkę merytoryczną samodzielnie 
inicjującą i realizującą konkursy ofertowe  lub kontraktowe z której środków określonych 
uchwałą budżetową, udzielona będzie dotacja,

Wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały i jednostki merytoryczne Urzędu Miasta 
Krakowa realizujące zadania własne i zlecone Miasta, współuczestniczące w realizacji programu.

2. Definicje użyte w § 2 ust. 1 programu mają zastosowanie do zarządzeń Prezydenta Miasta 
Krakowa wydanych na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia
i realizacji programu.

Zasady i zakres współpracy

§ 3.

Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego Gmina kieruje się zasadami pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 4.

1. Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z  późn. zm.).

2. W trybie otwartych konkursów ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, mogą być 
zlecane do realizacji następujące zadania publiczne należące do Gminy w sferze:
1/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2/ działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
3/ działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych,
4/ profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia,
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5/ działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym,

6/ organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
7/ inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
8/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9/ działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
10/ ochrony praw konsumenta. 
11/ upowszechniania kultury fizycznej.

§ 5.

Współpraca w sferach, o których mowa w § 4 może przebiegać poprzez:
1. Realizację przewidzianych ustawą form współpracy, a to:

1/ zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;

2/ porozumień o wieloletniej współpracy w zakresie realizacji zadań w sferze pożytku 
publicznego,

3/ wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,

4/ konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji,

5/ tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

2. Wykorzystanie oferty programowej Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych 
umożliwiającej:
1/ prowadzenie informacyjnego serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych wraz 

z bazą danych o krakowskich organizacjach pozarządowych,
2/ promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz 

mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
3/ prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych,
4/ udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Miasta Krakowa w celu 

odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom, z możliwością 
zawierania porozumień określających wartość pomocy rzeczowej udzielanej przez gminę,

5/ podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe, służących wymianie 
doświadczeń i promowanie wolontariatu,

6/ inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji 
pozarządowych w sferze realizacji zadań publicznych, w tym dotyczących pozyskiwania 
środków z funduszy zewnętrznych,

7/ wspieranie organizacyjne i rzeczowe projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe na rzecz mieszkańców, finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

8/ pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów międzynarodowych. 
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3. Realizację przewidzianych prawem miejscowym i procedurami wewnętrznymi innych form 
współpracy, a to:
1/ udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się

o dofinansowanie z innych źródeł,
2/ obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa 
3/ wspieranie organizacji pozarządowych w uzyskiwaniu, w drodze bezprzetargowej, lokalu

z zasobów gminnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§ 6.

1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez 
Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta oraz 
których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się w trybie ogłaszanego przez Prezydenta 
Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert lub trybie zamówienia publicznego.

3. Otwarty konkurs ofert może mieć formę:
1/ wsparcia wybranych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 
2/ powierzenia wykonania wybranych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji.

§ 7.

1. Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Wydziału Realizującego ogłasza otwarty konkurs ofert 
na dofinansowanie realizacji wybranego zadania publicznego w trybie przewidzianym:
- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) 
- lub ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728

z późn zm.)
2. Szczegółowe zasady każdego otwartego konkursu ofert są określane w drodze zarządzeń 

Prezydenta Miasta Krakowa i podawane do powszechnej wiadomości w ogłoszeniu 
konkursowym.

3. Dotacje na wsparcie wybranych zadań, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, udzielane są 
maksymalnie na okres jednego roku budżetowego.

4. Dotacje na powierzenie realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2,
udzielane są na okres do trzech lat i są aneksowane każdego roku, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami upoważniającymi Prezydenta Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów 
w ramach wydatków bieżących, w oparciu o przepisy ustaw:

-  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.),

-   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn 
zm.)

- lub ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).
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5. Do zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy ustawy 
o pomocy społecznej.

6. Środki finansowe na realizację zadań wybranych w konkursach zabezpieczone są w budżetach 
Wydziałów Realizujących.

§ 8.

Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
1/ remonty budynków, z wyjątkiem obiektów kultury fizycznej będących własnością
Gminy,
2/ zadania i zakupy inwestycyjne,
3/ zakupy gruntów,
4/ działalność gospodarczą,
5/ pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich 

kosztów związanych z realizacją zadania,
6/ działalność partii politycznych,
7/ działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, 
8/ działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu 

terytorialnego lub utworzone są przez partie polityczne.

§ 9.

1. Podmiot uprawniony do udziału w konkursie, o którym mowa w § 5 ust. 2, może złożyć ofertę 
na realizację danego zadania publicznego wyłącznie w jednej komórce organizacyjnej Urzędu 
Miasta Krakowa pod rygorem odrzucenia wszystkich złożonych przez niego ofert.

2. Z budżetu Miasta może być udzielona tylko jedna dotacja na realizację konkretnego zadania.

3. Wzory dokumentów związanych z realizacją konkursów określają odpowiednie akty 
wykonawcze do ustaw wymienionych w § 7, ust. 1.

§ 10.
Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia po 
przedłożeniu przez Wydział Realizujący proponowanych do realizacji zadań oraz wysokości 
przyznania środków publicznych. 

§ 11.

W przypadku wykorzystania dotacji w sposób niezgodny z celem określonym w umowie lub jej 
nierozliczenia podmiot programu traci prawo do ubiegania się o dotację na okres trzech lat.
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Ocena realizacji programu

§ 12.

1. Prezydent Miasta Krakowa dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego podmiotowi 
programu na zasadach określonych w ustawie.

2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji niniejszego programu, mogą być 
zgłaszane Prezydentowi Miasta Krakowa i wykorzystywane do usprawnienia bieżącej 
współpracy.

3. Mierniki efektywności programu będą oparte na informacjach dotyczących jego realizacji
w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
1/ liczbie podmiotów programu wyrażających wolę podjęcia, we współpracy z Gminą,

realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności,
2/ liczbie osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3/ liczbie osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4/ wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych 

zadań.

4. Prezydent Miasta Krakowa złoży Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie z realizacji programu
w 2009 roku w terminie do dnia 31 marca 2010 roku.


