
ZARZĄDZENIE NR 362/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26 luty 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji sześciu 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 sześciu 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 sześciu 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 sześciu miejskim u instytucjom kultury w kwocie 
207.500 zł.

2. Dotację otrzymują: 
a/ Teatr Ludowy, Kraków, os. Teatralne 34, w kwocie: 12.000 zł,
b/ Teatr Łaźnia Nowa, Kraków, os. Szkolne 25, kwocie: 10.000 zł,
c/ Dom Kultury Podgórze, Kraków, ul. Krasickiego 18/20, w kwocie: 165.200 zł, 
d/ Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, Kraków, os. Zgody 1, w kwocie: 6.500 zł,
e/ Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Kraków, ul. Papiernicza 2, w kwocie:

5.800 zł.
f/ Podgórska Biblioteka Publiczna, Kraków, ul. Powroźnicza 2, w kwocie: 8.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Dotacja w wysokości 12.000 zł dla Teatru Ludowego przeznaczona zostanie 
na dofinansowanie działań realizowanych wspólnie z Fundacją Teatru Ludowego, tj projektu 
„Ukryte skrzydła’ i imprezy „Lajkonik”. 

Dotacja w wysokości 10.000 zł dla Teatru „Łaźnia Nowa” przeznaczona zostanie 
na organizację imprezy „Jarmark Cysterski” w ramach obchodów 60-lecia Nowej Huty. 

Dotacja w kwocie 165.200 zł dla Domu Kultury Podgórze została przeznaczona 
na dofinansowanie Obchodów 225-lecia powstania Podgórza oraz XV Dni Dzielnicy. 
W ramach tych uroczystości zostanie zorganizowanych szereg imprez kulturalnych m.in. 
impreza plenerowa na Rynku Podgórskim, konkurs o Dzielnicy, wydanie informatora 
o Dzielnicy oraz materiałów dotyczących terenu zielonego Lipsko-Mały Płaszów, 
doposażenie Domu Historii Podgórza, organizację ferii zimowych. 

Środki niniejsze pozwolą również na wykonanie prac remontowych w Domu Kultury 
oraz na dofinansowanie działalności Klubu Osiedlowego Rybitwy i Przewóz. 

Dotacja w kwocie 6.500 zł dla Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta przeznaczona 
zostanie na organizację imprez dla mieszkańców Dzielnicy XVIII (m.in. Dzień Dziecka, 
Dzień Seniora, Dożynki) oraz organizację konkursu wiedzy o lotnictwie dla gimnazjalistów 
pt. „Na skrzydłach historii”. 

Dotacja w kwocie 5.800 zł dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki zostanie 
przeznaczona na zorganizowanie turnieju młodzieży szkolnej z okazji Dni Dzielnicy IV oraz 
zakup nagród 

Dotacja w kwocie 8.000 zł dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona 
zostanie na zakup książek dla Filii Nr 11, 12 i 15 oraz organizację czterech konkursów w Filii 
Nr 5 (zakup nagród, honoraria dla autorów). 


