
ZARZĄDZENIE NR 1822/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na 
realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe 

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 udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury
na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych 
przez dzielnice za priorytetowe 

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.) oraz art. 32 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, 
co następuje:

§ 1.

1. Udziela się dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury na kwotę 55.800 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

2. Dotację otrzymują:

a) Dom Kultury Podgórze, Kraków, ul. Krasickiego 18/20, w kwocie 26.300 zł,
b) Ośrodek Kultury Kraków- Nowa Huta, Kraków, os. Zgody 1, w kwocie 2.500 zł,
c) Nowohucka Biblioteka Publiczna, Kraków, os. Stalowe 12, w kwocie 2.000 zł, 
d) Podgórska Biblioteka Publiczna, Kraków, ul. Powroźnicza 2, w kwocie 15.000 zł,
e) Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15, w kwocie 10.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Środki w wysokości 26.300 zł dla Domu Kultury Podgórze zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie: „Akcji Lato” w Klubach Osiedlowych, konkursu komputerowego 
dla seniorów, wydania tomiku wierszy poetów podgórskich z okazji obchodów 225-lecia 
powstania Podgórza, imprezy „Jarmark Słowiański” w Dworze Czeczów, zakupu namiotu 
oraz wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych w Klubie Domu Kultury w Tyńcu. 

Środki w wysokości 2.500 zł dla Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta zostaną
przeznaczone na zakup nagród oraz strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego z okazji
obchodów tegorocznych dożynek dzielnicowych.

Środki dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.000 zł zostaną
przeznaczone na zakup biurka dla osób niepełnosprawnych. 

Środki w wysokości 15.000 zł dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej zostaną 
przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 1, 2, 14, 16 i czytelni oraz zakup 
regałów na książki dla Filii Nr 2, zakup krzeseł dla Czytelni oraz Wypożyczalni.

Środki w wysokości 10.000 zł dla Muzeum Inżynierii Miejskiej zostaną 
przeznaczone na opracowanie uzasadnienia do wniosku o wpisanie Osiedla Oficerskiego 
do rejestru zabytków.


