
  

 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 513/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 16 MARCA 2009 r. 

 
 
 

w sprawie przyjęcia na rok 2009 kwot na realizację umów z zakresu pomocy 
społecznej realizowanych w formie trzyletnich aneksowanych corocznie kontraktów. 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 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. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XLVI/563/08  Rady Miasta 
Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego,  zarządza 
się, co następuje: 
 

 
 
 

§ 1 
 

1. Przyjmuje się na rok 2009 kwoty na realizację umów z obszaru „działania z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób”, realizowanych w formie trzyletnich aneksowanych 
corocznie kontraktów – zgodnie z załącznikiem nr 1 (stowarzyszenia).  

2. Środki finansowe w wysokości 74 500,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące 
pięćset złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia znajdują pokrycie w planie finansowo - rzeczowym Wydziału Sportu  
i Inicjatyw Społecznych na rok 2009: Dział 853, Rozdział 85395, § 2820, zadanie Nr 6 
„Wspieranie Inicjatyw Społecznych” (GWSMK). 

 
 
 
 
 



§ 2 
 

1. Przyjmuje się na rok 2009 kwoty na realizację umów z obszaru „działania z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób”, realizowanych w formie trzyletnich aneksowanych 
corocznie kontraktów – zgodnie z załącznikiem nr 2 (inne). 

2. Środki finansowe w wysokości 266 800,00 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć 
tysięcy osiemset złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia znajdują pokrycie w planie finansowo - rzeczowym Wydziału Sportu 
i Inicjatyw Społecznych na rok 2009: Dział 853, Rozdział 85395, § 2830, zadanie Nr 6 
„Wspieranie Inicjatyw Społecznych” (GWSMK). 

 
§ 3 

 
1. Przyjmuje się na rok 2009 kwoty na realizację umów z obszaru „działania na rzecz 

profilaktyki i rehabilitacji uzaleŜnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym” 
przeznaczone na działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, realizowanych w 
formie trzyletnich aneksowanych corocznie kontraktów – zgodnie z załącznikiem nr 3 
(stowarzyszenia). 

2. Środki finansowe w wysokości 195 400,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
czterysta złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 3 do 
niniejszego zarządzenia znajdują pokrycie w planie finansowo - rzeczowym Wydziału Sportu 
i Inicjatyw Społecznych na rok 2009: Dział 851, Rozdział 85154, § 2820, zadanie Nr 6 
„Wspieranie Inicjatyw Społecznych” (GWSMK). 

 
§ 4 

 
1. Przyjmuje się na rok 2009 kwoty na realizację umów z obszaru „działania na rzecz 

profilaktyki i rehabilitacji uzaleŜnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym” 
przeznaczone na działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, realizowanych w 
formie trzyletnich aneksowanych corocznie kontraktów – zgodnie z załącznikiem nr 4 (inne). 

2. Środki finansowe w wysokości 284 300,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery 
tysiące trzysta złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 4 do 
niniejszego zarządzenia znajdują pokrycie w planie finansowo - rzeczowym Wydziału Sportu 
i Inicjatyw Społecznych na rok 2009: Dział 851, Rozdział 85154, § 2830, zadanie Nr 6 
„Wspieranie Inicjatyw Społecznych” (GWSMK). 

 
 

§ 5 
 

1. Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów nie przekraczających kwoty 65 000,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), zobowiązuje się Krystynę Paluchowską – 



p.o. Dyrektora Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych, a w przypadku jej nieobecności 
kaŜdorazowo Zastępcę Dyrektora. 

2. Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów przekraczających kwoty 65 000,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), zobowiązuje się ElŜbietę Lęcznarowicz – 
Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa i Krystynę Paluchowską – p.o. Dyrektora Wydziału 
Sportu i Inicjatyw Społecznych. 

3. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikami do 
niniejszego zarządzenia zobowiązuje się Krystynę Paluchowską – p.o. Dyrektora Wydziału 
Sportu i Inicjatyw Społecznych, a w przypadku jej nieobecności kaŜdorazowo Zastępcę 
Dyrektora.. 

 
§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

        Prezydent Miasta Krakowa 
       `   / - / 


