ZARZĄDZENIE NR 2889/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. ofert dotyczących realizacji
w roku 2010 zadań publicznych w zakresie: „Organizacja wypoczynku dla dzieci
i młodzieży”.
Na podstawie art. 33 ust. 3 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. 5 ust. 1 pkt 1 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.), załącznika do uchwały
Nr LXXVI/971/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego oraz § 10 Zarządzenia Nr 175/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego
2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta z późn. zm. oraz § 5 zarządzenia Nr 2334/2009
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2010 zadań publicznych w nstępujących
zakresach: „Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym”, „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości”, „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych”, zarządza
się, co następuje:

§1
1. Powołuje się Zespół doradczy ds. ofert dotyczących realizacji w roku 2010 zadań publicznych
w zakresie: „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, „Wypoczynkowa akcja zimowa
na terenie Miasta Krakowa”, „Wyjazdowa akcja zimowa”, zwany dalej Zespołem doradczym ds.
ofert, w następującym składzie:
1) Przewodniczący:
Adam Młot
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Bezpieczeństwa
Imprez Sportowych i Miejskich Imprez Masowych,
2) Z-ca Przewodniczącego:
Krystyna Paluchowska – Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych, Z-ca Dyrektora,
3) Sekretarz:
Dariusz Walczak
– Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych, inspektor,
4) Członek:
Sylwia Drożdż
– Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych, p.o. Kierownika
Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.

§2
1. Zespół doradczy ds. ofert wykonuje zadania zgodnie z zapisami uchwały Nr LXXVI/971/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz zarządzenia Nr 2334/2009
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2009 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji
w roku 2010 zadań publicznych w następujących zakresach: „Działania na rzecz profilaktyki
i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”, „Organizacja
wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości”, „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób
starszych”.
2. Zadaniem Zespołu doradczego ds. ofert jest w szczególności:
1) opracowanie i przyjęcie: harmonogramu oraz regulaminu pracy Zespołu,
2) opracowanie kart oceny ofert wraz ze skalą punktacji w odniesieniu do poszczególnych
kryteriów,
3) analiza i ocena merytoryczna ofert,
4) przygotowanie i przyjęcie w trybie głosowania, a następnie przedstawienie dyrektorowi lub
zastępcy dyrektora Wydziału Sportu i Inicjatyw UMK propozycji rankingu ofert,
złożonych na realizację zadań wraz z propozycjami kwot dotacji.
§3
W zakresie analizy i weryfikacji ofert dotyczących realizacji zadań priorytetowych Dzielnic Miasta
Krakowa oraz przy sporządzaniu propozycji rankingu ofert w zakresie zadań priorytetowych Dzielnic,
Zespół doradczy ds. ofert współpracuje z upoważnionym przedstawicielem Rady Dzielnicy właściwej
z uwagi na miejsce realizacji przedmiotu oferty.
§4
W toku prowadzonych prac, Zespół doradczy ds. ofert może korzystać z opinii niezależnych
ekspertów z prawem głosu.
§5
Zespół doradczy ds. ofert kończy pracę po przyjęciu w trybie głosowania propozycji rankingu
ofert wraz z propozycjami kwot dotacji na realizację poszczególnych projektów i przekazaniu go
dyrektorowi lub zastępcy dyrektora Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK.
§6
Obsługę kancelaryjno - biurową Zespołu doradczego ds. ofert zapewnia Wydział Sportu
i Inicjatyw Społecznych.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
/-/

