
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 2993/2009  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 31 grudnia 2009 r. 

 
 
 
w sprawie wprowadzenia do stosowania oraz określenia zasad korzystania  
z aplikacji ODPN – Obsługa Dotacji Dla Placówek Niepublicznych i Rejestr Szkół i 
Placówek Niepublicznych. 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591, z późn. zm.), art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 36 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,  
z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 
Nr 100 poz. 1024) oraz uchwały Nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania 
dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.) zarządza 
się, co następuje: 

 
§1 

1.    Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 
 

1)   „Wydziale”  – naleŜy przez to rozumieć Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa; 
2)   „placówce” – naleŜy przez to rozumieć szkoły i placówki, o których mowa w art. 80  

i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

3) „innej jednostce”  – naleŜy przez to rozumieć inną jednostkę samorządu 
terytorialnego, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie, o którym 
mowa w art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r.. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

 
§2 

1.    Od dnia 1 stycznia 2010 roku wprowadza się Aplikację pod nazwą Obsługa Dotacji Dla 
Placówek Niepublicznych i Rejestr Szkół i Placówek Niepublicznych w skrócie ODPN 
będącą narzędziem informatycznym wspomagającym pracę: 



1)   placówek, 
2)   Wydziału, 
3) inne jednostki.  

 
2. Zakres funkcjonalny Aplikacji obejmuje: 

1) prowadzenie rejestru/ewidencji placówek,  
2) obsługę procesu udzielania dotacji podmiotowych dla placówek, w tym:  

a) przetwarzanie danych osobowych uczniów placówek poprzez zbieranie i 
opracowywanie danych,  
c) naliczanie kwot dotacji w oparciu o dane o uczniach oraz wydatki bieŜące 
ponoszone/ przewidziane na 1 ucznia w szkole i placówce oświatowej prowadzonej 
przez Gminę Miejską Kraków lub kwotę przewidzianą na 1 ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Kraków, 
d) prowadzenie analiz  m.in. planowanych i wydatkowanych kwot dotacji,    

3) obsługę naliczania kwot dotacji celowych dla placówek, 
4) wymianę danych z innymi jednostkami w celu zwrotu kosztów dotacji podmiotowych:  

a) udzielonych przez inną jednostkę na rzecz ucznia zamieszkałego w Gminie Miejskiej 
Kraków, uczęszczającego do placówki prowadzącej działalność na terenie innej 
jednostki, 
b) udzielonych przez Gminę Miejską Kraków na rzecz uczniów zamieszkałych w innej 
jednostce, uczęszczających do placówek prowadzących działalność w Gminie Miejskiej 
Kraków, 

5) weryfikację zgromadzonych informacji poprzez porównanie baz danych uczniów 
placówek oraz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Kraków. 

 
§ 3 

Dla Aplikacji OPDN opracowana zostanie instrukcja zarządzania (regulamin), za aktualizację 
której odpowiedzialny będzie Dyrektor Wydziału. 
 

§ 4 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku 
do dnia 31 grudnia 2010 roku. 
 
 
 
 
        Prezydent Miasta Krakowa 
              / - / 
 
 
 
 
 
 
 


