
ZARZĄDZENIE NR 1707/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 sierpnia 2009 r.

w sprawie akceptacji wyników II etapu otwartego konkursu ofert na rok 2009 oraz 
podziału środków na zadanie pn. „działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości”.

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 późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XLVI/563/08  Rady Miasta 
Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta 
Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego,
w związku z § 11  zarządzenia Nr 2111/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 października 2008 r. w 
sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem zakresu kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i pomocy społecznej, zarządza się, co następuje:

§ 1

Akceptuje się wyniki II etapu otwartego konkursu ofert na rok 2009 w ramach zadania 
pn.: „działalnośc wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
(stowarzyszenia), zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

  
    § 2



Środki finansowe w wysokości 18 800,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych
00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia znajdują 

pokrycie w planie finansowo – rzeczowym Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta na rok 2009: 
Dział 750, Rozdział 75095, § 2820, zadanie SR-03 „Zarządzanie Programem wspierania rozwoju 
małej i średniej przedsiębiorczości” (GWSMK).

§ 3

1. Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów zobowiązuje się Monikę Piątkowską –
Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, a w przypadku jej nieobecności każdorazowo 
Zastępcę Dyrektora zgodnie z Pełnomocnictwem nr 865/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z 
dnia 14 grudnia 2007 roku.

2. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia zobowiązuje się Monikę Piątkowską – Dyrektora Wydziału Strategii i 
Rozwoju Miasta, a w przypadku jej nieobecności każdorazowo Zastępcę Dyrektora zgodnie z 
Pełnomocnictwem nr 865/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2007 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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