
ZARZĄDZENIE Nr 3400/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 05.12.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert oraz podziału środków 
na realizację w latach 2018-2019 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 2017 r. poz. 1875), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077), 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. 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert oraz podział środków 
na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie 
lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia – wyniki otwartego konkurs ofert.

2. Środki finansowe w łącznej wysokości 1 573 207,20 zł (słownie: jeden milion 
pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedem złotych 20/100) na realizację wydatków 
wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia zostały ujęte:
1) w wysokości: 786 369,20 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 

sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100) na rok 2018 – w aktualnej Wieloletniej Prognozie 
Finansowej w przedsięwzięciu pn. „Program aktywności społecznej i integracji osób 
starszych na lata 2015-2020”;

2) w wysokości: 786 838,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset 
trzydzieści osiem złotych 00/100) na rok 2019 – w aktualnej Wieloletniej Prognozie 
Finansowej w przedsięwzięciu pn. „Program aktywności społecznej i integracji osób 
starszych na lata 2015-2020”.
§ 2. 1. Akceptacja wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczna 

z zaciąganiem zobowiązania finansowego. 
2. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych 

w załączniku do niniejszego zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków. 
3. Do podpisania umów i ewentualnych aneksów z podmiotami, których oferty zostały 

wybrane w postępowaniu konkursowym upoważnia się Mateusza Płoskonkę – Dyrektora 
Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, a w przypadku jego nieobecności 
każdorazowo osobę zastępującą.

4. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia, zobowiązuje się Mateusza Płoskonkę – Dyrektora Biura Miejski 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, a w przypadku jego nieobecności każdorazowo 
osobę zastępującą. 

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


