
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1744/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 12 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie upowaŜnienia Prezydenta Miasta 
Krakowa do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków 
czynności związanych z realizacją zadania pn. „WiP – Wiedza i Praktyka w 
naukach matematyczno - przyrodniczych” finansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 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.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie upowaŜnienia Prezydenta Miasta Krakowa do 
podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności 
związanych z realizacją zadania pn. „WiP – Wiedza i Praktyka w naukach 
matematyczno - przyrodniczych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług 
edukacyjnych. 

§ 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 upowaŜnienia Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania i wykonywania 
w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją zadania pn. 

„WiP – Wiedza i Praktyka w naukach matematyczno - przyrodniczych” finansowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 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. 

UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania i wykonywania 
w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją zadania pn. 
„WiP – Wiedza i Praktyka w naukach matematyczno - przyrodniczych”, finansowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, w tym do zaciągania zobowiązań 
finansowanych ze środków budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009 w wysokości 569 630 
zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych), na rok 
2010 w wysokości 848 620 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset 
dwadzieścia złotych) oraz na rok 2011 w wysokości 571 500 zł (słownie: pięćset 
siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). 

§ 2. 

Całkowity koszt zadania, o którym mowa w § 1, wyniesie maksymalnie 
1 989 750 zł (słownie milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt złotych). 

§ 3. 

Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do ustanawiania innych pełnomocników 
w zakresie, o którym mowa w § 1. 

 



 

§ 4. 

 Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną w całości sfinansowane ze 
środków dotacji przyznanej na realizację zadania, o którym mowa w § 1. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie 
 
W związku z otrzymaniem przez Gminę Miejską Kraków pozytywnej decyzji 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w sprawie przyznania dofinansowania  
dla projektu pn. „WiP – Wiedza i Praktyka w naukach matematyczno - przyrodniczych” 
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych konieczne jest upowaŜnienie 
Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy 
Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją tego projektu, które mogłyby 
skutkować powstaniem zobowiązań finansowych ze środków budŜetów lat przyszłych. 
 
Projekt będzie realizowany w 9 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków w latach 2009-2011 i jest w całości finansowany ze środków 
zewnętrznych. Liderem w projekcie będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. 
 
Projekt będzie dotyczył organizacji zajęć wyrównawczych z przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych dla uczniów, którzy osiągają niskie wyniki z tych 
przedmiotów. Uczestnictwo w projekcie ma przyczynić się do efektywniejszego 
zaliczania matury, zwłaszcza z matematyki, która od 2010 roku będzie przedmiotem 
obowiązkowo zdawanym na tym egzaminie. 

 


