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ZARZĄDZENIE NR 1362/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-05-24

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji       
w roku 2012 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), § 5 ust. 15 załącznika do uchwały 
Nr XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2012 oraz  § 6 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów 
ofert dotyczących realizacji w roku 2012 zadań publicznych określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do Programu 
współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012 stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 67/2012 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania 
otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2012 zadań publicznych określonych w załączniku do 
uchwały Nr XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy 
komisji konkursowych zarządza się, co następuje:

§ 1
1.Akceptuje się wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2012 zadania 
publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.
2. Wykaz organizacji, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz 
z kwotami przyznanych dotacji stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymują dotacji z powodu nieuzyskania 
minimalnej liczby punktów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Wykaz organizacji, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
5. Wykaz organizacji, których oferty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję, ale nie 
uzyskały akceptacji  Prezydenta Miasta Krakowa stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2
Środki finansowe w wysokości 199 872,45 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 45/100) na realizację wydatków wymienionych 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia znajdują pokrycie w planie finansowym Urzędu 
Miasta Krakowa na rok 2012: Dział 851, Rozdział 85153 § 2360, zadanie Nr SO/14/2012 
„Wspieranie Inicjatyw Społecznych” (GWSMK).

§ 3
Środki finansowe w wysokości 29 440,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy 
czterysta czterdzieści złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 2 



0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

do niniejszego zarządzenia znajdują pokrycie w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa 
na rok 2012: Dział 851, Rozdział 85154 § 2360, zadanie Nr SO/14/2012 „Wspieranie 
Inicjatyw Społecznych” (GWSMK).

§ 4
Środki finansowe w wysokości 23 864,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset 
sześćdziesiąt cztery złote 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 3 do 
niniejszego zarządzenia znajdują pokrycie  w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 
rok 2012: Dział 851, Rozdział 85154 § 2630, zadanie Nr SO/14/2012 „Wspieranie Inicjatyw 
Społecznych” (GWSMK).
 

§ 5
Środki finansowe w wysokości 123 004,40 złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące 
cztery złote 40/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszego 
zarządzenia znajdują pokrycie  w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2012: 
Dział 851, Rozdział 85154 § 2630, zadanie Nr SO/14/2012 „Wspieranie Inicjatyw 
Społecznych” (GWSMK).

§ 6
1. Akceptacja wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczna z zaciągnięciem 

zobowiązania finansowego.
2. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych 
    w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków.
3. Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów w zakresie „Przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym”, nie przekraczających kwotę 65 000,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), upoważnia się Jana Żądło – Dyrektora 
Wydziału Spraw Społecznych, a w przypadku jego nieobecności każdorazowo Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych.

4.    Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów w zakresie wskazanym w ust. 3, 
przekraczających kwotę 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), 
upoważnia się łącznie Annę Okońską-Walkowicz– Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa 

      i Jana Żądło – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych.
5.     Do doprecyzowania warunków i zakresu realizacji projektów  dotowanych  zgodnie 

z załącznikami do niniejszego zarządzenia, zobowiązuje się Jana Żądło – Dyrektora 
Wydziału Spraw Społecznych, a w przypadku jego nieobecności każdorazowo Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. 

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


