
ZARZĄDZENIE Nr 842/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 07.04.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 
zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Dni Krakowa – ROK RZEKI WISŁY”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 221 ust. 1 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) oraz § 4 ust. 1 i 2 załącznika Nr 1 
do załącznika 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. 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania 
publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego pt. „Dni Krakowa – ROK RZEKI WISŁY”.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym 
oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

3. Wykaz ofert, które nie zostały wybrane w postępowaniu konkursowym i zadań, na które 
nie została przyznana dotacja oraz ofert odrzuconych ze względów formalnych stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki finansowe w kwocie ogółem 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) na realizację wydatków w roku 2017, o których mowa w załączniku nr 1 
do niniejszego zarządzenia zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 
2017, Dz. 921, Rozdz. 92105, § 2360, zad. KD/WDK/02, Wspieranie działalności kulturalnej 
i artystycznej/ Zlecanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, GWSMK, wydatek strukturalny – nie dotyczy.

§ 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 nr 1 do niniejszego zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków.

3. Podstawą do wypłaty dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Przed podpisaniem umowy Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Oferenci 
dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadań 
lub odstępują od ich realizacji. 

5. Do rozliczenia dotacji kwalifikowane będą dokumenty księgowe pochodzące wyłącznie 
z okresu od dnia zawarcia umowy do dnia wskazanego w podpisanej umowie. 

6. Upoważniony przedstawiciel Oferenta zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia się 
w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu uzgodnienia warunków umowy.

7. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 
kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji związanych 
z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.



§ 4. 1. Do określenia szczegółowego zakresu zadania, w ramach przyznanej dotacji, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego konkursu, zobowiązuje się Katarzynę Olesiak – 
Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w razie nieobecności Katarzyny 
Olesiak – Magdalenę Doksę-Tverberg – Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

2. Do podpisania umowy i ewentualnych aneksów dotyczących realizacji zadania 
w ramach przyznanej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
upoważnia się Katarzynę Olesiak – Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a w razie nieobecności Katarzyny Olesiak – Magdalenę Doksę-Tverberg – Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Krakowa: http://www.bip.krakow.pl, na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji 
pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/, w Systemie Informatycznym NAWIKUS, 
na stronie: http://www.nawikus.krakow.pl/ oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr …../…
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia ……….

Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym 
wraz z kwotami przyznanych dotacji na realizację w roku 2017 zadania publicznego 

Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego pt. „Dni Krakowa – ROK RZEKI WISŁY”

Lp.

Numer nadany w 
spisie ofert Wydziału 

Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

(sygnatura akt 
nadana w systemie 

NAWIKUS)

Tytuł zadania Nazwa oferenta

Liczba 
punktów

(max 
100)

Kwota 
dotacji w 
roku 2017

1. KD.04.524.22.6.2017 SPOTKANIE NAD 
RZEKĄ

Stowarzyszenie 
PODGORZE.PL 90,8 15 000 zł

2. KD.04.524.22.8.2017 Chodźże nad Wisłę

KRAKOWSKA 
FUNDACJA 

ŻEGLARSTWA 
SPORTU I 

TURYSTYKI HALS

92,8 50 000 zł

3. KD.04.524.22.9.2017

Święto Wisły z okazji 
uruchomienia przeprawy 

pieszo-rowerowej Tyniec-
Piekary

Fundacja Chronić 
Dobro 94,2 20 000 zł

4. KD.04.524.22.15.2017 Festiwal żywej historii 
Wisły „Rzeka pasji”

Fundacja Horyzont 
Zdarzeń Akademia 

Aktywności i Rozwoju
90,2 35 000 zł

5. KD.04.524.22.9.2017

6. Wodna Masa Krytyczna. 
Warsztaty, spotkania, 

koncert, akcje i wystawy o 
Wiśle.

„Wabawbaw” 90,2 30 000 zł

Ogółem: 150 000 zł



Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr …../…
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia ……….

Wykaz ofert, które nie zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, 
na które nie została przyznana dotacja na realizację w roku 2017 zadania publicznego 
Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt. „Dni Krakowa – ROK RZEKI WISŁY”

Lp.

Numer nadany w 
spisie ofert Wydziału 

Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

(sygnatura akt 
nadana w systemie 

NAWIKUS)

Tytuł zadania Nazwa oferenta

Liczba punktów

Minimalny próg 
punktowy do 

udzielenia dotacji – 
90 pkt

1. KD.04.524.22.2.2017
Wisła MOJA MIŁOŚĆ. Czytanie 

wierszy miłosnych napisanych 
Wiśle

Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich Oddział Kraków 51

2. KD.04.524.22.3.2017 Pitawal Fundacja Poemat 57,8

3. KD.04.524.22.5.2017 Klasyka nad Wisła Stowarzyszenie Artystyczne 
„Porta Musicae” 59,6

4. KD.04.524.22.7.2017 Kino nad Wisłą Fundacja Rozwoju 
Kinematografii 65,4

5. KD.04.524.22.10.2017 Koło_Wrót_Wisły
Fundacja CEKIN 

Społeczeństwo – Kultura – 
Przedsiębiorczość 

74

6. KD.04.524.22.12.2017
Wisła płynie po żydowsku – 

świętujemy Rok Wisły na 
Kazimierzu

Stowarzyszenie Festiwal 
Kultury Żydowskiej 64,6

7. KD.04.524.22.14.2017
Ekspozycja instalacji 

interaktywnej Talking Heads na 
Wiśle w Krakowie

Fundacja Photon 53,2

8. KD.04.524.22.17.2017 Akordeonowy Spływ Wisłą Fundacja Art. Forum 66



Lp.

Numer nadany w 
spisie ofert Wydziału 

Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

(sygnatura akt 
nadana w systemie 

NAWIKUS)

Tytuł zadania Nazwa oferenta

Liczba punktów

Minimalny próg 
punktowy do 

udzielenia dotacji – 
90 pkt

9. KD.04.524.22.18.2017 XXV Symfonia Nad Wisłą 
STOWARZYSZENIE 

„PIWNICA SWIETEGO 
NORBERTA”

60,2

Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych. 

Lp.

Numer nadany w spisie 
ofert Wydziału Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego (sygnatura 
akt nadana w systemie 

NAWIKUS)

Tytuł zadania Nazwa oferenta Uwagi 

1. KD.04.524.22.2.2017

Widowisko 
multimedialne 

„Prawdziwa historia 
Smoka Wawelskiego”

Stowarzyszenie Ars 
Ypsilon

Oferta nieprawidłowa pod 
względem formalnym. 
Koperta otwarta w Kancelarii 
Magistratu - brak opisu koperty, w 
kopercie 3 oferty -do różnych 
konkursów
Podmiot nie wpisał zakresu 
działalności statutowej realizowanej 
jako działalność odpłatna pożytku 
publicznego - wpisano: Pobieranie 
opłaty od adresatów zadania (opłaty 
za bilety na widowiska)

2. KD.04.524.22.11.2017
SIEDEM ŻYCZEŃ  
FESTIWAL SZTUK 
WYZWOLONYCH

Fundacja Faktor Kultura

Oferta nieprawidłowa pod 
względem formalnym. 
Oczekiwane przez oferenta  
dofinansowanie to 76,33%.  
Zgodnie z warunkami konkursu 
oczekiwane dofinansowanie 
zadania nie może przekroczyć 70% 
całkowitych kosztów jego 
realizacji.

3. KD.04.524.22.13.2017 Krakowska gra miejska 
wzdłuż rzeki Wisły

FUNDACJA 
PLENEROWNIA

Oferta nieprawidłowa pod 
względem formalnym. 
Oferta w wersji papierowej zawiera 
nieczytelne podpisy oferentów oraz 
brak wymaganego KRS.


