
ZARZĄDZENIE NR 369/2009
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 realizację zadania pn. „Forte Cultura” w związku z ubieganiem się przez 
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie o współfinansowanie realizacji 
międzynarodowego projektu w ramach Programu Europejska Wspólnota 
Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej.

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 realizację 
zadania w związku z ubieganiem się przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w 
Krakowie o współfinansowanie realizacji międzynarodowego projektu pn. „Forte 
Cultura” w ramach Programu Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  
Europy Środkowej.

§ 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 realizację zadania pn. „Forte Cultura” 
w związku z ubieganiem się przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
o współfinansowanie realizacji międzynarodowego projektu w ramach Programu 
Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej.

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 wysokości nie przekraczającej 430 680 zł (słownie czterysta trzydzieści tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt złotych) w budżecie Gminy Miejskiej Kraków na lata – 2010-11 na pokrycie 
kosztów uczestnictwa Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie  jako partnera w projekcie pn. 
„Forte Cultura”  starającego się o współfinansowanie w ramach Programu Europejska 
Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej.

 §2

Kwota w wysokości nie przekraczającej 109 890 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset 
dziewięćdziesiąt złotych), będąca sumą 15% kosztów kwalifikowanych projektu oraz podatku 
VAT, stanowić będzie wkład własny w ramach Programu Europejska Wspólnota Terytorialna –
Program dla  Europy Środkowej jako bezzwrotny koszt udziału Muzeum Inżynierii Miejskiej 
w Krakowie w projekcie. Pozostałe koszty zostaną zrefundowane w ramach Programu 
Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej. 

§3

Środki finansowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaną zabezpieczone pod 
warunkiem uzyskania dofinansowania projektu w ramach Programu Europejska Wspólnota 
Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej.



§4

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków jako partnera stowarzyszonego do 
projektu wymienionego w § 1. Udział Gminy w projekcie nie jest związany z zaciąganiem 
zobowiązań finansowych.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W związku z ubieganiem się przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
o dofinansowanie kosztów udziału w projekcie pn. „Forte Cultura” ze środków Programu 
Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej konieczne jest 
potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie. 
Potwierdzeniem takim, w przypadku wieloletniego projektu nieinwestycyjnego miejskiej 
instytucji kultury, dla której wkład własny zabezpieczany jest w budżecie Gminy Miejskiej 
Kraków, jest Uchwała intencyjna Rady Miasta zabezpieczająca środki na pokrycie kosztów
uczestnictwa w projekcie w budżetach Gminy Miejskiej Kraków na kolejne lata realizacji 
zadania.

Kwota bezzwrotnego wkładu własnego w wysokości 109 890 zł brutto jest częścią 
szacunkowych kosztów całkowitych projektu, ponoszonych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej 
jako jednego z partnerów projektu i składa się z sumy 15% kwoty netto oraz wartości podatku 
VAT.

Dofinansowanie projektu wyniesie 85% kosztu udziału Muzeum Inżynierii Miejskiej
w projekcie wynoszącego 377 400 zł netto i zostanie zrefundowane w ramach Programu 
Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej, stąd konieczność 
zabezpieczenia pełnej kwoty do momentu refundacji. W przypadku uzyskania dofinansowania 
dla projektu będzie on realizowany w latach 2009 – 11.

Działania planowane do realizacji przez Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Gminę Miejska 
Kraków (Urząd Miasta Krakowa) obejmują m.in.:

 Działania miękkie: ekspertyzy, studia i opracowania specjalistyczne: historyczno –
architektoniczne nt. Twierdzy Kraków (w tym: opracowania przedprojektowe, 
opracowania niezbędne dla potrzeb oznakowania turystycznego, opracowania 
pomocnicze do przygotowania wniosku o wpis Twierdzy Na Światową Listę UNESCO)

 Oznakowanie turystyczne wybranych elementów pierścienia Twierdzy Kraków
 Rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony i wykorzystania 

turystycznego Twierdzy Kraków, w tym udział w seminariach konferencjach oraz 
wizytach studyjnych 

 Realizacja, obsługa, ewaluacja, promocja projektu oraz jego zarządzanie.

Gmina (Urząd Miasta Krakowa) będzie partnerem stowarzyszonym w projekcie. Partner 
stowarzyszony nie ponosi żadnych kosztów uczestnictwa, stąd nie będzie konieczności 
zaciągania zobowiązań finansowych przez Gminę. 


