
ZARZĄDZENIE NR 367/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 27 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania „Udostępnienie cennych pod 
względem historycznym i artystycznym zbiorów Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa po przeprowadzeniu prac konserwatorskich”, stanowiącego podstawę 
wniosku aplikacyjnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 3.2 Schemat A – Dziedzictwo kulturowe i 
rewaloryzacja układów przestrzennych.

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 zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie 
wkładu własnego na realizację zadania pn. „Udostępnienie cennych pod względem 
historycznym i artystycznym zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa po 
przeprowadzeniu prac konserwatorskich”, stanowiącego podstawę wniosku 
aplikacyjnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013, Działanie 3.2 Schemat A – Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja 
układów przestrzennych.

§ 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 zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację 
zadania pn. „Udostępnienie cennych pod względem historycznym i artystycznym zbiorów 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa po przeprowadzeniu prac konserwatorskich”, 
stanowiącego podstawę wniosku aplikacyjnego w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 3.2 Schemat A – Dziedzictwo kulturowe 
i rewaloryzacja układów przestrzennych.

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.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co 
następuje:

§1

Rada Miasta Krakowa wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Miejskiej Kraków na lata 2009 - 2011, jako wkładu własnego dla zadania pn. „Udostępnienie 
cennych pod względem historycznym i artystycznym zbiorów Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa po przeprowadzeniu prac konserwatorskich”, w związku z ubieganiem się 
przez miejską instytucję kultury Muzeum Historyczne Miasta Krakowa o współfinansowanie 
realizacji ww. projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013, Działanie 3.2 Schemat A – Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów 
przestrzennych.

§ 2

1. Projekt realizowany będzie w latach 2009-2011. 
2. Planowany ogólny koszt zadania w latach 2009 – 2011 wyniesie 1 122 210 zł brutto 

(słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziesięć złotych)
3. Szacunkowa wysokość wymaganego zabezpieczenia środków, stanowiących 

wymagany wkład własny Wnioskodawcy, na zadanie pn. „Udostępnienie cennych 
pod względem historycznym i artystycznym zbiorów Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa po przeprowadzeniu prac konserwatorskich” wynosi ogółem 
310 710 zł brutto (słownie: trzysta dziesięć tysięcy siedemset dziesięć złotych) 
w rozbiciu na poszczególne lata: 
a. Rok 2009 - kwota 14 592,50 zł (słownie czternaście tysięcy pięćset 

dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100),
b. Rok 2010 – kwota 184 462,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące 

czterysta sześćdziesiąt dwa złote 50/100), 
c. Rok 2011 – kwota 111 655 zł (słownie sto jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 

pięć złotych). 



§ 3

Środki finansowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały zostaną zabezpieczone, pod 
warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, w następujący sposób: 

a. Kwota na rok 2009 w ramach rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego 
Miasta niezbędnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych (uchwała Nr LXII/799/09 
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na 
rok 2009, §13 ust. 2 pkt 11)

b. Kwoty na lata 2010 -2011 w budżetach Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010 i 2011.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków aplikacyjnych do Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, Działanie 3.2 Schemat A – Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja 
układów przestrzennych, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zamierza złożyć wniosek pod 
nazwą „Udostępnienie cennych pod względem historycznym i artystycznym zbiorów 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa po przeprowadzeniu prac konserwatorskich”.

Dofinansowanie przeznaczone jest między innymi na realizację projektów związanych 
z konserwacją publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów 
i archiwaliów, z zastrzeżeniem, iż zbiory i zabytki będące przedmiotem projektu są 
ogólnodostępne dla mieszkańców regionu. 

Projekt „Udostępnienie cennych pod względem historycznym i artystycznym zbiorów 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa po przeprowadzeniu prac konserwatorskich” ma 
na celu konserwację, a po jej zakończeniu udostępnienie ważnych zabytków znajdujących się 
w zbiorach Muzeum Historycznego Miast Krakowa. 

Warunki formalne aplikowania o środki na realizację projektów, w ramach przywołanego wyżej 
działania, w przypadku projektów współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
wymagają przedłożenia, jako załącznika do wniosku aplikacyjnego, zobowiązania 
wnioskodawcy do zaplanowania środków na pokrycie wkładu własnego, na który składają się 
koszty kwalifikowane w wysokości określonej regulaminem programu oraz całość kosztów 
niekwalifikowanych, w budżetach na kolejne lata realizacji projektu.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
w przypadku miejskich instytucji kultury, których organem założycielskim jest Gmina Miejska 
Kraków oraz w związku z faktem, iż wydatki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na 
projekt: „Udostępnienie cennych pod względem historycznym i artystycznym zbiorów Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa po przeprowadzeniu prac konserwatorskich" nie są wydatkami 
inwestycyjnymi i są rozliczane w budżecie bieżącym, właściwym dokumentem jest uchwała 
intencyjna Rady Miasta Krakowa. Warunek ten zachodzi, gdy przewidywany czas realizacji 
projektu dotyczy lat następnych po bieżącym roku budżetowym.


