
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na  
realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Droga do mistrzostwa”

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 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 i 2232), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących 
sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 5 grudnia 
2016 r. poz.7071), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Akceptuje się wyniki konkursu projektów dotyczącego realizacji w roku 2018 
zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 
pn. „Droga do mistrzostwa”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Środki finansowe w wysokości 1 800 000,00 zł (słownie: milion osiemset tysięcy 
złotych 00/100) na realizację projektów przez podmioty wymienione w załączniku nr 1 
do niniejszego zarządzenia, są ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 
2018 w dziale 926, rozdziale 92605, § 2360, zadanie SP/UPS/01/ Upowszechnianie Sportu/ 
Konkurs projektów Droga do mistrzostwa (GWSMK). 

§ 2.  Wykaz wniosków niespełniających kryteriów formalnych zawiera załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Do określenia warunków i zakresu realizacji projektów, w ramach 
przyznanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
zobowiązuje się Barbarę Mikołajczyk - Dyrektora Wydziału Sportu, a w przypadku jej 
nieobecności każdorazowo Pawła Opacha - Zastępcę Dyrektora.

2. Do podpisywania umów i  aneksów dotyczących realizacji projektów, w ramach 
przyznanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
upoważnione są Katarzyna Król – IV Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw 
Edukacji i Sportu oraz Barbara Mikołajczyk - Dyrektor Wydziału Sportu, działające łącznie, 
lub osoby zastępujące, odpowiednio do obowiązującego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Krakowa, dotyczącego zaciągania zobowiązań, których kwota przekracza 150 000,00 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3. Do podpisywania pozostałych umów i  aneksów dotyczących realizacji projektów, 
w ramach przyznanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
zobowiązuje się  Barbarę Mikołajczyk - Dyrektora Wydziału Sportu, a w przypadku jej 
nieobecności każdorazowo Pawła Opacha - Zastępcę Dyrektora.

4. Akceptacja wyników  konkursu projektów nie jest równoznaczna z zaciągnięciem   
zobowiązania finansowego.

5. Niniejsze zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nie stanowi podstawy do 
roszczeń podmiotów wymienionych w załącznikach 1 i 2 do niniejszego zarządzenia wobec 
Gminy Miejskiej Kraków.

§ 4.   Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu.

§ 5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


