
ZARZĄDZENIE Nr 2389/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie 
pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego pn. „Program 
Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne” w zakresie działalności na 
rzecz integracji cudzoziemców, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. 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. 2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. 2017 poz. 730, poz. 935), art. 15 ust. 2h i 2j 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817, 
poz. 1948, Dz. U. 2017 poz. 60, poz. 573), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 
1529 i 1537), § 4 ust. 1 i 2 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 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik 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. 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 2 lipca 
2017 roku na realizację w wybranym okresie pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2017 
roku zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i 
edukacyjne” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, określonym w art. 4 
ust. 1 pkt 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wyniki konkursu stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykaz ofert, które otrzymały dotację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby 
punktów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego zarządzenia.
 

§ 2. Środki finansowe na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia w wysokości 46 116,78 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy 
sto szesnaście złotych, 78/100) znajdują pokrycie w planie finansowym Urzędu Miasta 
Krakowa na rok 2017: Dz. 853, rozdz. 85395, § 2360, zadanie nr MS/WIS/11, nazwa: 
„Program Otwarty Kraków” (GWSMK);

 § 3. 1. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczne 
z zaciągnięciem zobowiązania finansowego.
2. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków.
3. Do podpisania umów i ewentualnych aneksów na zlecenie realizacji zadania upoważnia się 
Mateusza Płoskonkę – Dyrektora Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.
4. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, upoważnia się Mateusza Płoskonkę – Dyrektora Biura Miejski 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

§ 4. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert:



1) wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa na os. Centrum 
C 10,
2) publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
b) na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: 

www.ngo.krakow.pl,
c) w Systemie Informatycznym NAWIKUS.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.ngo.krakow.pl/

