
ZARZĄDZENIE Nr 760/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 
zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 
(Dz. U. z 2017r., poz. 2237, 2371), art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. Z 2016 r. poz.1817,1948 z 2017 r. poz. 
60,573,1909)  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Akceptuje się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań 
z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. 

   2. Środki finansowe w łącznej wysokości 31 904,00 zł (słownie: trzydzieści jeden 
tysięcy dziewięćset cztery złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w 
załącznikach do niniejszego zarządzania zostały ujęte:
1) w wysokości 4 670,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100) 

na realizację działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze 
uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych w środowisku lokalnym), zgodnie 
z Załącznikiem Nr 1 – na rok 2018 w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa, dz. 
851, rozdz. 85149, §2820, BZ/RPZ/08 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
kat. GWSMK;

2) w wysokości 24978,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset 
siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) na prowadzenie działań z zakresu edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych, 
wydarzeń lokalnych i warsztatów skierowanych do wszystkich mieszkańców Miasta 
Krakowa lub wybranej docelowej grupy społecznej w tym prowadzenie działań 
o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym w zakresie nieprawidłowości odżywiania 
dzieci i młodzieży oraz wynikających z tego zagrożeń, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 –na 
rok 2018 w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa, dz. 851, rozdz. 85149, §2810, 
BZ/RPZ/08 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kat. GWSMK;

3) w wysokości 0,00 zł na prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa 
medycznego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 na rok 2018 – brak ofert spełniających 
minimalną ilość punktów;

4) w wysokości 1 296,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 
00/100) na realizację inicjatyw, służących rozwojowi form wsparcia społecznego dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym poprzez tworzenie Klubów samopomocowych 
oraz tworzenie i prowadzenie programów zatrudnienia i przygotowania zawodowego dla 
osób chorujących psychicznie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 na rok 2018- w planie 
finansowym Urzędu Miasta Krakowa, dz. 851, rozdz. 85149, §2810, BZ/RPZ/08 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kat. GWSMK.

5) w wysokości 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na zadanie 
w zakresie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w celach rehabilitacyjnych dla 
pacjentów oddziałów psychiatrycznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 na rok 2018 - 



w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa, dz. 851, rozdz. 85149 
§ 2810, BZ/RPZ/08 „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, kat. GWSMK;

6) w wysokości 0,00 zł na zadanie - Krakowskie Centrum Psychoonkologii, zgodnie 
z Załącznikiem Nr 6 na rok 2018- brak ofert spełniających minimalną ilość punktów;

7) w wysokości 0,00 zł na organizację kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców 
Dzielnicy VII, zgodnie z Załącznikiem nr 7 na rok 2018 – brak ofert spełniających 
minimalną ilość punktów.
 

§ 2. 1. Do określenia warunków i zakresu realizacji zadań, w ramach przyznanych 
dotacji, zgodnie z Załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 do niniejszego zarządzenia, 
zobowiązuje się Pana Michała Marszałka - Dyrektora Biura ds. Ochrony Zdrowia. 
2.Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów dotyczących realizacji zadań w ramach 
przyznanych dotacji, zgodnie z Załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 do niniejszego 
zarządzenia, zobowiązuje się Pana Michała Marszałka - Dyrektora Biura 
ds. Ochrony Zdrowia lub osobę zastępującą. 
3. Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych stanowi 
Załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.  
4. Wykaz podmiotów, których oferty po ocenie merytorycznej nie uzyskały minimalnej liczby 
punktów (tj. 34) wymaganych do przyznania dotacji stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3. 1. Akceptacja wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczna 
z zaciągnięciem zobowiązania finansowego.
2.Niniejsze zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nie stanowi podstawy do roszczeń 
podmiotów ujętych w Załącznikach Nr 1-9 wobec Gminy Miejskiej Kraków. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Ochrony Zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


