
ZARZĄDZENIE Nr 995/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 19.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji
w 2018 roku zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” pn. „Wypoczynek letni dzieci 
i młodzieży”.

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, 2232, z 2018 r. poz. 130),  art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62),  art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 83) oraz § 5 ust. 1 
i ust. 2 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków stanowiącego 
załącznik do zarządzenia nr 21/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert, dotyczącego realizacji w roku 
2018 zadania publicznego pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Środki finansowe na realizację wydatków wymienionych w załączniku 
nr 1 do niniejszego zarządzenia w wysokości: 499 997,00 zł (słownie: czterysta 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 00/100) – 
zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa  - Wydział Edukacji na rok 2018:  
dz. 854, rozdz. 85412 § 4300 (GWSMK) – „Jakość i promocja edukacji/Organizacja 
wypoczynku letniego przez organizacje pozarządowe”, nr zadania EK/JPR/15.

3. Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby 
punktów (20 pkt) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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. Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów na realizację zadania publicznego 
pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”, nieprzekraczających kwoty 150.000,00 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), upoważnia się Annę Korfel-Jasińską – 
Dyrektora Wydziału Edukacji, a w przypadku jej nieobecności każdorazowo upoważnia się 
Zastępców Dyrektora Wydziału Edukacji: Dariusza Domajewskiego i Magdalenę Węgrocką-
Szwalec.

4. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zarządzenia, upoważnia się Annę Korfel-Jasińską – Dyrektora Wydziału 
Edukacji, a w przypadku jej nieobecności każdorazowo Zastępców Dyrektora Wydziału 
Edukacji: Dariusza Domajewskiego, Magdalenę Węgrocką-Szwalec.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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