
ZARZĄDZENIE Nr 1229/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 19.05.2017 r.

w sprawie ponownego ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację w roku 2017 zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych” 
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730, 935), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.  U. z 2016r. poz. 1870,  1948, 1984, 2260, z 2017r. poz. 60, 191, 
659) art. 4 ust. 1 pkt 13 i pkt 33, art. 5 ust.2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz. 1817, 1948, z 2017r. poz. 60 i 
573),  załącznika nr 1 do uchwały nr LVIII/1244/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie 
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się ponownie ogłosić i przeprowadzić otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”, w wybranym 
terminie w okresie pomiędzy 15 września a 15 października  2017 roku.

§ 2. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania pn. „Święto 
Organizacji Pozarządowych” wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100). Wyżej wymienione środki zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa 
na rok 2017: Dz. 853, rozdz. 85395 § 2360, zadanie nr MS/WIS/04, nazwa: „Realizacja zadań 
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert i innych trybów zlecania zadań” 
(GWSMK);

§ 3. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert określa załącznik nr 1 do 
Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą 
nr LVIII/1244/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Miejski Ośrodek Wspierania 
Inicjatyw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


