
ZARZĄDZENIE 576/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 19 marca 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2380/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 
listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny ofert dotyczących 
zadania pn. „Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wspieranie 
działań w nadzwyczajnych sytuacjach losowych” złożonych do otwartego konkursu ofert 
na rok 2009.

Na podstawie art. 33 ust. 3 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. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) , § 12 ust. 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 pożytku publicznego oraz § 
10 zarządzenia Nr 175/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, oraz § 7 zarządzenia Nr 2121/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
24 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań 
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego w zakresie pomocy społecznej, zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 2380/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 listopada 2008 roku 
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny ofert dotyczących zadania pn. „Działania z zakresu 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wspieranie działań w nadzwyczajnych sytuacjach 
losowych” złożonych do otwartego konkursu ofert na rok 2009 wprowadza się nastepujące 
zmiany:



1. § 1 pkt 1 ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie: „1. Krystyna Paluchowska – p.o. Dyrektora 
Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych – Przewodnicząca Komisji,”,

2. § 1 pkt 4 ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie: „4. Dariusz Walczak – Wydział Sportu 
i Inicjatyw Społecznych – Sekretarz Komisji.”,

3. § 3 ust 2 pkt 8 ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie: „przedstawienie Dyrektorowi Wydziału 
Sportu i Inicjatyw Społecznych list rankingowych ofert wraz z propozycją kwot dotacji na 
realizację poszczególnych ofert.”,

4. § 6 ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Obsługę kancelaryjno - biurową Komisji zapewnia 
Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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