
ZARZĄDZENIE Nr 1390/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert 
na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz 
prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

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 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659), załącznika 
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 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, przyjętego Uchwałą nr LVIII/1244/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r., 
Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020, przyjętego Uchwałą 
nr VIII/112/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. oraz Uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić i przeprowadzić uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację 
w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych 
Centrów Aktywności Seniorów”.

§ 2. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania pn.: „Utworzenie oraz 
prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” wynosi:
1) w roku 2017 – 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) – środki te 

zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa – Biuro Miejski Ośrodek 
Wspierania Inicjatyw Społecznych na rok 2017: dz. 853, rozdz. 85395, § 2360, GWSMK, 
MS/SEN/06, Zadanie - „Integracja seniorów”, Działanie - „Aktywność społeczna 
promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową”;

2) w roku 2018 – 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – środki te 
zostały ujęte w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa 
w przedsięwzięciu pn. „Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 
2015-2020”.

§ 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 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego Uchwałą 
Nr LVIII/1244/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku.

§ 4. Oferent wyłoniony w trybie otwartego konkursu ofert, w oparciu o ustawę z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1817, 1948; z 2017 r. poz. 60, 573), realizować będzie na zlecenie Gminy Miejskiej 
Kraków zadanie publiczne wskazane w § 1.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


