
 
 

ZARZĄDZENIE NR 794/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 16 kwietnia 2009 r. 

 
 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
4 stycznia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.32 ust.1 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) zarządza się, 
co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W Załączniku do Zarządzenia nr 27/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 
2008 roku w sprawie zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podstawą wydatkowania środków finansowych Funduszu 

Gminnego i Funduszu Powiatowego jest umowa lub zlecenie (za wyjątkiem środków 
przyznanych wydziałom oraz jednostkom miejskim nieposiadającym osobowości 
prawnej).” 

2. § 8 ust. 5 po wyrazach: „z zastrzeżeniem ust. 6” dodaje się wyrazy: „i ust. 7”. 

3. W § 8 dodaje się ust. 7 o brzmieniu: „Warunkiem przyznania środków finansowych 
(dotacji) ze środków Funduszu Gminnego i Funduszu Powiatowego dla miejskich 
jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną jest: 

1) podpisanie umowy dotacyjnej, której załącznikami są: 

a) wzór sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania zadania 
objętego dotacją, 

b) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, określający terminy 
realizacji poszczególnych etapów zadania oraz źródła ich 
finansowania; 

2) rozliczenie przyznanej dotacji w terminie i na warunkach określonych 
w umowie dotacyjnej, w oparciu o przedłożone dokumenty, w szczególności: 

a) sprawozdanie merytoryczno-finansowe, 



b)  oryginały rachunków, faktur VAT rozliczonych w sprawozdaniu (do 
wglądu), opisanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, 
przy czym dopuszcza się możliwość rozliczenia kosztów pośrednich 
do wysokości 5% przyznanej dotacji - bez konieczności przedłożenia 
na w/w kwotę rachunku lub faktury VAT.” 

 
§ 2 

 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształtowania Środowiska. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Prezydent Miasta Krakowa  
/   -    / 


