
 

 

ZARZĄDZENIE NR 1318/2009 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 17 czerwca 2009 r. 
 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rozwój systemu 
zarządzania urzędem” w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską Kraków 
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie 
wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rozwój systemu zarządzania urzędem” 
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 
w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską Kraków o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania 

 

 

       Prezydent Miasta Krakowa 

          / - / 

 

 

 

 



 

druk nr       Projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
  

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Krakowa 

z dnia .................... 

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na 
realizację zadania pn. „Rozwój systemu zarządzania urzędem” w związku z ubieganiem 
sie przez Gminę Miejska Kraków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji 
samorządowej. 

 

Na podstawie art. 18 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./, Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:: 

§ 1 

Rada Miasta Krakowa wyraŜa wolę zabezpieczenia środków finansowych, w budŜetach 
Gminy Miejskiej Kraków na rok 2010, 2011, 2012 i 2013, jako wkładu własnego dla 
zadania pn. „Rozwój systemu zarządzania urzędem” w związku z ubieganiem się przez 
Gminę Miejską Kraków o dofinansowanie realizacji ww. zadania w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w 
administracji samorządowej.  

§ 2 

1. Całkowity koszt zadania „Rozwój systemu zarządzania urzędem” nie przekroczy 
kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięciu milionów złotych). Wysokość wkładu 
własnego Gminy Miejskiej Kraków nie przekroczy 10% wartości zadania. 

2. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2013. 

§ 3 

Środki finansowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, zostaną zabezpieczone, 
pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



 

Uzasadnienie 
 
 
W związku z planowanym konkursem otwartym dla Poddziałania 5.2.1 Modernizacja 
zarządzania w administracji samorządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Urząd Miasta Krakowa – Wydział Organizacji i Nadzoru przygotował projekt 
wniosku o dofinansowanie działań mających na celu wdroŜenie usprawnień 
zarządczych w Urzędzie pn. „Rozwój systemu zarządzania urzędem”.  
 
Planowana wartość projektu to 5 000 000 zł. Realizacja projektu jest w 90% 
finansowana ze środków zewnętrznych. Zgodnie z Planem działania dla POKL wkład 
własny beneficjenta, tj. Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa, wynosi 
10% kosztów projektu ogółem. Zgodnie z treścią projektu wkład własny zostanie 
wniesiony w formie rzeczowej, w szczególności jako koszt wynagrodzenia 
pracowników biorących udział w szkoleniach zaplanowanych w projekcie. 
 
Projekt odpowiada na realne potrzeby modernizacyjne Urzędu Miasta Krakowa. Jego 
realizację zaplanowano na lata 2010 - 2013. Projekt składa się z sześciu modułów 
obejmujących, w szczególności: doskonalenie systemu zarządzania jakością, w tym 
badania satysfakcji klientów, wdroŜenie systemu bezpieczeństwem informacji, 
szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego, doskonalenie metodyki 
zarządzania projektami, doskonalenie systemu poboru opłat oraz doskonalenie systemu 
informacji publicznej i usług świadczonych drogą elektroniczną.  
 
W przypadku pozytywnej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w sprawie przyznania dofinansowania projekt pn. „Rozwój systemu zarządzania 
urzędem” będzie realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta 
Krakowa, we współpracy z Zespołem Audytu Wewnętrznego, Biurem Kontroli 
Wewnętrznej, Wydziałem Podatków i Opłat.  
 
Warunkiem niezbędnym dla spełnienia wymogów formalnych aplikowania o środki na 
realizację projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL jest podjęcie przez Radę Miasta 
Krakowa uchwały intencyjnej wyraŜającej wolę zabezpieczenia środków na 
współfinansowanie projektu w budŜetach Miasta na kolejne lata. Środki niezbędne na 
pokrycie wkładu własnego zostaną zabezpieczone w ramach zadania Funkcjonowanie 
Magistratu. 
 
 
 
 


