
ZARZĄDZENIE Nr 3433/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 08.12.2017 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego 
z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz 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 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 4 ust. 1 pkt 31, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
oraz art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 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, poz. 573, poz. 1909), 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. 
oraz uchwały Nr LXI/1320/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany 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 otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego 
z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

§ 2. 1. Planowana wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania 
publicznego, o którym mowa w § 1 wynosi:
1) w okresie od 1 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku – 560 000 zł (słownie: 
pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
2) w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku - 225 000 zł (słownie: 
dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zostały ujęte w projekcie uchwały 
budżetowej Miasta Krakowa na 2018 rok, w wysokości 560 000 zł (słownie: pięćset 
sześćdziesiąt tysięcy złotych), dz. 855, rozdz. 85595, § 2360 GWSMK, zadanie SO/KKR/08  
pn. „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostały ujęte w aktualnej Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa, przedsięwzięcie pn. „Realizacja zadań z zakresu 
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności 
charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ”.

§ 3. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków 
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. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


