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ZARZĄDZENIE Nr 2350/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 17.09.2019r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji 

celowej miejskim instytucjom kultury.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia 

dotacji celowej miejskim instytucjom kultury. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia  

w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim 

instytucjom kultury.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571) oraz art. 28 ust. 3 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, poz. 730) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Zwiększa się dotację podmiotową miejskim instytucjom kultury na dofinansowanie 

działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych: 

1) Bibliotece Kraków – o kwotę 205 200 zł;  

2) Ośrodkowi Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie – o kwotę 37 553 zł; 

3) Baletowi Dworskiemu „Cracovia Danza” – o kwotę 40 000 zł; 

4) Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – o kwotę 75 000 zł; 

5) Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – o kwotę 205 000 zł; 

6) Teatrowi „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego – o kwotę 200 000 zł; 

7) Krakowskiemu Teatrowi VARIETE – o kwotę 219 000 zł; 

8) Krakowskiemu Forum Kultury – o kwotę 138 300 zł; 

9) Capelli Cracoviensis – o kwotę 87 000 zł; 

10) Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie – o kwotę  

80 000 zł; 

11) Ośrodkowi Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki – o kwotę 84 000 zł; 

12) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – o kwotę 20 000 zł;  

13) Centrum Kultury Podgórza – o kwotę 30 000 zł; 

14) Nowohuckiemu Centrum Kultury – o kwotę 105 000 zł; 

15) Teatrowi KTO – o kwotę 268 000 zł; 

16) Ośrodkowi Kultury Kraków–Nowa Huta – o kwotę 214 500 zł; 

17) Instytutowi Kultury Willa Decjusza – o kwotę 72 660 zł; 

18) Teatrowi Ludowemu – o kwotę 200 000 zł. 

 

2. Zwiększa się dotację podmiotową miejskim instytucjom kultury na dofinansowanie 

działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w związku z realizacją 

programu Krakowska Karta Rodzinna 3+: 

 

1) Teatrowi Ludowemu – o kwotę 19 491 zł; 

2) Teatrowi „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego – o kwotę 33 000 zł; 

3) Teatrowi „Groteska” – o kwotę 28 000 zł; 

4) Teatrowi „Łaźnia Nowa” – o kwotę 220 zł; 

5) Krakowskiemu Teatrowi VARIETE – o kwotę 58 560 zł; 



6) Krakowskiemu Teatrowi Scena STU – o kwotę 90 000 zł; 

7) Muzeum Krakowa – o kwotę 7 912 zł; 

8) Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – o kwotę 15 000 zł; 

9) Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – o kwotę  150 000 zł; 

10) Krakowskiemu Forum Kultury – o kwotę 2 100 zł; 

11) Ośrodkowi Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie – o kwotę 2 100 zł; 

12) Ośrodkowi Kultury Kraków–Nowa Huta – o kwotę 14 300 zł;  

13) Nowohuckiemu Centrum Kultury – o kwotę 122 000 zł;  

14) Centrum Kultury Podgórza – o kwotę 250 000 zł; 

15) Ośrodkowi Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” – o kwotę 4 860 zł; 

16) Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”–  o kwotę 350 zł. 

3. Udziela się dotacji celowej miejskim instytucjom kultury na realizację wskazanych 

poniżej zadań: 

1) Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie w wysokości 

140 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne  

dla Muzeum Armii Krajowej”; 

2) Muzeum Krakowa w wysokości 135 663 zł na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Krakowa”; 

3) Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w wysokości 172 000 zł na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej”; 

4) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w wysokości 421 549 zł  

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie MOCAK”; 

5) Teatrowi Ludowemu w wysokości 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Zakupy wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalno–edukacyjnej  

na Dużej Scenie Teatru Ludowego – etap 2”;   

6) Baletowi Dworskiemu Cracovia Danza w wysokości 100 000 zł na realizację zadania 

inwestycyjnego  pn. „Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza”; 

7) Orkiestrze Stołecznego Królestwa Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”  

w wysokości 120 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego  pn. „Zakupy 

inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królestwa Miasta Krakowa „Sinfonietta 

Cracovia”;   

8) Muzeum Armii Krajowej w wysokości 50 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Adaptacja akustyczna przestrzeni dziedzińca Muzeum Armii Krajowej w 

Krakowie”; 

9) Ośrodkowi Kultury Kraków – Nowa Huta w wysokości 293 000 zł na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie klubów Ośrodka Kultury Kraków – Nowa 

Huta do wymogów przeciwpożarowych”. 

 

4. Zwiększa się dotację celową Muzeum Fotografii w Krakowie o kwotę 307 788 zł  

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii 

Fotografii w Krakowie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

 

 

1. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury: 

1) Bibliotece Kraków – o kwotę 205 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

bieżących, w tym projekt z cyklu Forum Literackie „Przystanek Wawel”; wydanie 

kwartalnika „Cracovia Leopolis”; produkcję filmową o Krakowie; przygotowanie 

wystawy oraz  zakup nowości wydawniczych. 

2) Ośrodkowi Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie – o kwotę 37 553 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na: organizację 

warsztatów edukacyjnych w Klubie Kuźnia; zajęć edukacyjnych w Galerii Huta Sztuki 

i w kinie Sfinks; realizację projektu „Procesor Dźwięku w Kinie Sfinks” oraz inicjatywy 

lokalnej „Ekopiknik na Zielonym”. 

3) Baletowi Dworskiemu „Cracovia Danza” – o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań bieżących, w tym organizację spektaklu „Alla Polacca”; „Letniego 

Balu Tradycji” oraz cyklu wydarzeń kulturalnych w przestrzeni miasta. 

4) Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – o kwotę 75 000  zł z przeznaczeniem  

na realizację zadań bieżących, w tym organizację widowiska muzycznego „Wesół  

i szczęśliwy” i realizację projektu „Zróbże Halkę” w ramach obchodów Roku 

Stanisława Moniuszki. 

5) Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – o kwotę 205 000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań bieżących, w tym na organizację wystawy czasowej oraz 

przystosowania hali G do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

6) Teatrowi „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego – o kwotę 200 000 zł   

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, w tym na organizację jubileuszu 100-

lecia Teatru. 

7) Krakowskiemu Teatrowi VARIETE – o kwotę 219 000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań bieżących, w tym zapewnienie wkładów własnych do projektów: 

„Powróćmy do tamtych lat” i „Polska miłość”, które uzyskały dofinansowanie ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

8) Krakowskiemu Forum Kultury – o kwotę 138 300 zł z przeznaczeniem  

na realizację zadań bieżących, w tym organizację m.in.: wydarzenia kulturalnego  „Czy 

to Matejko Krakowem zawładnął czy Kraków Matejką?”; jubileuszu artystycznego oraz 

koncertu. 

9) Capelli Cracoviensis – o kwotę 87 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

bieżących, w tym organizację projektu „Haydn Complete Symphonies”. 

10) Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”  w Krakowie – o kwotę  

80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na organizację 

zajęć edukacyjnych. 

11) Ośrodkowi Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki – o kwotę 84 000 zł   

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, w tym na projekt muzyczny związany 

z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz „Lekcję śpiewania”. 

12) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – o kwotę 20 000 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, w tym organizację wystaw. 

13) Centrum Kultury Podgórza – o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

bieżących, w tym organizację III Festiwalu Muzyki i Tańca na Rynku Podgórskim. 

14) Nowohuckiemu Centrum Kultury – o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań bieżących, w tym udział Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” w festiwalu  

w Estonii; organizację koncertu Orkiestry Wieniawa w ramach jubileuszu 70-lecia 



Nowej Huty; organizację wydarzeń kulturalnych z okazji rocznicy sierpnia ’80 oraz 

Przeglądu Zespołów Artystycznych Złota Jesień. 

15) Teatrowi KTO – o kwotę 268 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, 

w tym udział w International Theater Festival Okinawa for Young Audience oraz 

przygotowanie widowiska „Biało-Czerwona”. 

16) Ośrodkowi Kultury Kraków–Nowa Huta – o kwotę 214 500 zł z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności bieżącej, w tym pokrycie kosztów remontu nowej siedziby 

klubu kultury przy os. Słonecznym 16 oraz organizację wydarzeń kulturalnych  

w przestrzeni miasta. 

17) Instytutowi Kultury Willa Decjusza – o kwotę 72 660 zł z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności podstawowej.  

18) Teatrowi Ludowemu – o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności bieżącej, w tym pokrycie kosztów niezbędnych remontów. 

2. Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej o kwotę w wysokości 797 893 zł dla – 

wymienionych w treści uchwały – miejskich instytucji kultury, z przeznaczeniem  

na realizację Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+. Środki finansowe, przeznaczone  

na realizację zadania, są zaplanowane w budżecie Wydziału Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, zadanie  nr KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie instytucji kultury” (Dział 921, Rozdział 

92105, § 4300, GWSMK). 

3. Udziela się dotacji celowej na realizację zadań wymienionych w treści uchwały miejskim 

instytucjom kultury:   

1) Wprowadza się nowe zadanie do budżetu nr KD/K2.6z/19 pn. „Zakupy inwestycyjne 

dla Muzeum Armii Krajowej”. Środki w wysokości 140 000 zł, przesunięte  

z wydatków bieżących zaplanowanych w zadaniu KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie 

Instytucji Kultury” (Dział 921, Rozdział 92105, § 4300, GWSMK),  

są niezbędne do realizacji zarządzeniem nr 528/2019 Prezydenta Miasta Krakowa  

z dnia 15.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków wydzielonych 

w budżecie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przeznaczonych na 

zakup muzealiów/artefaktów dla muzeów, dla których organizatorem lub 

współorganizatorem jest Gmina Miejska Kraków. 

2) Wprowadza się nowe zadanie do budżetu nr KD/K2.5z/19 pn. „Zakupy inwestycyjne 

dla Muzeum Krakowa”. Środki w wysokości 135 663 zł, przesunięte z wydatków 

bieżących zaplanowanych w zadaniu KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie Instytucji Kultury” 

(Dział 921, Rozdział 92105, § 4300, GWSMK), są niezbędne do realizacji 

zarządzeniem nr 528/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.03.2019 r. w sprawie 

powołania Komisji ds. podziału środków wydzielonych w budżecie Wydziału Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego UMK przeznaczonych na zakup muzealiów/artefaktów dla 

muzeów, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miejska 

Kraków. 

3) Wprowadza się nowe zadanie do budżetu nr KD/K2.7z/19 pn. „Zakupy inwestycyjne 

dla Muzeum Inżynierii Miejskiej”. Środki w wysokości 172 000 zł, przesunięte  

z wydatków bieżących zaplanowanych w  zadaniu KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie 

Instytucji Kultury” (Dział 921, Rozdział 92105, § 4300, GWSMK), są niezbędne  

do realizacji zarządzeniem nr 528/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.03.2019 

r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków wydzielonych w budżecie 

Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przeznaczonych na zakup 

muzealiów/artefaktów dla muzeów, dla których organizatorem lub współorganizatorem 

jest Gmina Miejska Kraków. 



4) Wprowadza się nowe zadanie do budżetu nr KD/K2.4z/19 pn. „Zakupy inwestycyjne 

dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK”. Środki w wysokości 421 549 

zł, przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych w  zadaniu KD/PIK/01  

pn. „Prowadzenie Instytucji Kultury” (Dział 921, Rozdział 92105, § 4300, GWSMK), 

są niezbędne do realizacji zarządzenia nr 528/2019 Prezydenta Miasta Krakowa  

z dnia 15.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków wydzielonych 

w budżecie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przeznaczonych na 

zakup muzealiów/artefaktów dla muzeów, dla których organizatorem lub 

współorganizatorem jest Gmina Miejska Kraków oraz  

na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Kolekcja MOCAK-u”, 

dofinansowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej. 

5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr KD/K2.1/19 pn. „Zakup wyposażenia 

dla prowadzenia działalności kulturalno–edukacyjnej na Dużej Scenie Teatru 

Ludowego – etap 2”.  Środki w wysokości 300 000 zł przesunięte z wydatków 

bieżących zaplanowanych w zadaniu KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie Instytucji Kultury” 

(Dział 921, Rozdział 92105, § 4300, GWSMK), są niezbędne do zabezpieczenia wkładu 

własnego do zadania pn. „Zakup wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalno-

edukacyjnej na Dużej Scenie Teatru Ludowego - Etap 2”, dofinansowanego w ramach 

programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury. 

6) Wprowadza się nowe zadanie nr KD/K2.2z/19 pn. „Zakupy inwestycyjne dla Baletu 

Dworskiego Cracovia Danza”. Środki w wysokości 100 000 zł, przesunięte  

z wydatków bieżących zaplanowanych w zadaniu KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie 

Instytucji Kultury” (Dział 921, Rozdział 92105, § 4300, GWSMK), są niezbędne do 

zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn. „Zakup środka transportu (auta 

osobowego) dla Baletu Cracovia Danza” dofinansowanego w ramach programu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury. 

7) Wprowadza się nowe zadanie nr KD/K2.3z/19 pn. „Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry 

Stołecznego Królestwa Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”. Środki  

w wysokości 120 000 zł, przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych  

w zadaniu KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie Instytucji Kultury” (Dział 921, Rozdział 

92105, § 4300, GWSMK), są niezbędne do zabezpieczenia wkładu własnego do zadania 

pn. „Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej 

Orkiestry Sinfonietta Cracovia”, dofinansowanego w ramach programu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury. 

8) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr KD/K1.24/19 pn. „Adaptacja akustyczna 

przestrzeni dziedzińca Muzeum Armii Krajowej w Krakowie”. Środki   

w wysokości 50 000 zł, przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych w zadaniu 

KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie Instytucji Kultury” (Dział 921, Rozdział 92105, § 4300, 

GWSMK), są niezbędne do zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn. 

„Przygotowanie projektu architektonicznego z adaptacją akustyczną przestrzeni 

dziedzińca Muzeum Armii Krajowej w Krakowie”, dofinansowanego w ramach 

programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury. 

9) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr KD/K2.2/19 pn. „Dostosowanie klubów 

Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta do wymogów przeciwpożarowych”. Środki w 

wysokości 293 000 zł, przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych  

w  zadaniu Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta OKNH/DKI (Dział 921, Rozdział 

92109, § 2480, GWSMK), są niezbędne do dostosowania pomieszczeń klubu Dukat, 

Klubu Karino oraz pomieszczeń biurowych na os. Zgody 1 do wymogów 

przeciwpożarowych. 



 

4. Zwiększa się dotację celową Muzeum Fotografii w Krakowie na realizację zadania 

inwestycyjnego nr KD/K2.1z/19 pn. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii  

w Krakowie”, o kwotę 307 788 zł. Środki te, przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych 

w  zadaniu KD/PIK/01 pn. „Prowadzenie Instytucji Kultury” (Dział 921, Rozdział 92105, § 

4300, GWSMK), są niezbędne do realizacji zarządzeniem nr 528/2019 Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia 15.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków 

wydzielonych w budżecie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przeznaczonych 

na zakup muzealiów/artefaktów dla muzeów, dla których organizatorem lub 

współorganizatorem jest Gmina Miejska Kraków. 

 

 

Powyższa procedura wpływa na dochody i wydatki Miasta, nie wymaga zwiększenia 

zatrudnienia do obsługi realizacji zadania oraz poniesienia innych dodatkowych wydatków 

na funkcjonowanie UMK, nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów 

niż poniesione przed jej wprowadzeniem. 


