
ZARZĄDZENIE Nr 3343/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 
zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, 573 i poz. 1909), art. 221 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), art. 11 ust. 1-2 ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 poz. 2030), 
§ 4 ust. 2 załącznika nr 1 do Program 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, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/1244/16 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. 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 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 
zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki finansowe na realizację wydatków wymienionych w załączniku do 
niniejszego zarządzenia w wysokości: 971 614,08 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt 
jeden tysięcy sześćset czternaście złotych 08/100) zostały zaplanowane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa w przedsięwzięciu „Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej”. 

§ 3.1 Akceptacja wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczna 
z zaciągnięciem zobowiązania finansowego.

2. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych 
w załączniku do niniejszego zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków.

3. Do podpisania umowy i ewentualnych aneksów w zakresie udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej, przekraczającej kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100), upoważnia się łącznie Andrzeja Kuliga – Zastępcę Prezydenta ds. Polityki 
Społecznej, Kultury i Promocji Miasta i Mateusza Płoskonkę – Dyrektora Biura Miejski 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

§ 4. Ostateczny termin przekazania dotacji oraz jej wysokość zależą od wpływu 
środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego na ten cel, na właściwy 
rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


