
ZARZĄDZENIE NR 931/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 4 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na 
realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(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 udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na 
realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

§ 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 udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych 
przez dzielnice za priorytetowe 

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.) oraz art. 32 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, 
co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury o kwotę 36.400 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

2. Dotację otrzymują: 
a/ Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Kraków, ul. Papiernicza 2, w kwocie 2.900 zł,
b/ Dom Kultury Podgórze, Kraków, ul. Krasickiego 18/20, w kwocie: 2.000 zł, 
c/ Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, Kraków, os. Zgody 1, w kwocie 4.000 zł,
d/ Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, Kraków, os. Górali 5, w kwocie 15.500zł, 
e/ Podgórska Biblioteka Publiczna, Kraków, ul. Powroźnicza 2, kwocie 7.000 zł,
f/ Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15, w kwocie 5.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki dotację w wysokości 2.900 zł przeznaczy 
dla Klubu „Mydlniki” na współorganizację Rajdu Rowerowego na trasie Kraków-Trzebinia 
oraz organizację konkursu fotograficznego.

Dotację w kwocie 2.000 zł dla Domu Kultury Podgórze przeznacza się na:
a/ wydanie i druk tomiku poezji autorstwa dzieci i młodzieży z terenu Podgórza w związku 
z 225-leciem dzielnicy Podgórza,
b/ organizację imprezy „Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”,
c/ dofinansowanie imprezy - Otwarty Przegląd Artystów Kreatywnych „Na opak” promującą
artystów sceny krakowskiej oraz organizację konkursu plastycznego pn. „Ocalić 
od zapomnienia”.

Dotację w kwocie 4.000 zł Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta przeznaczy 
na organizację konkursów dla mieszkańców Dzielnicy XVIII oraz zakup krzeseł dla Klubu
„Karino”.

Środki w wysokości 15.500 zł dla Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
zaplanowane są na organizację I Międzyszkolnych Mistrzostw w Piłce Nożnej uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Mistrzejowic, organizację konkursu fotograficznego 
„Cztery Pory Roku w Mistrzejowicach”, dofinansowanie działalności Klubu Podróżnika 
przy Klubie Kultury „Kuźnia” oraz organizację imprezy pn.”Ecce Homo – oto człowiek”.

Dotację w kwocie 3.000 zł dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się 
m.in.: na warsztaty – zajęcia integracyjne dla dzieci z zakresu teatru (zajęcia z pracownikami 
Teatru Groteska oraz PWST), spotkania historyczne, spotkania z okazji Roku Słowackiego
przybliżające osobę Juliusza Słowackiego oraz spotkania autorskie. Zaplanowanych 
jest 10 spotkań w Filiach Nr 1, 2, 14 i 16, Czytelni oraz Wypożyczalni.

Dotację w wysokości 4.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu i montaż 
urządzeń klimatyzacyjnych w Filii Nr 20 znajdującej się w pawilonie handlowym 
przy ul. Borsuczej. 

Środki w kwocie 5.000 zł dla Muzeum Inżynierii Miejskiej są przeznaczone
na organizację wystawy edukacyjnej pn. „Wokół koła” 


