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ZARZĄDZENIE Nr 3306/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 04.12.2019 r. 
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w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego  
pn. „Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców” w zakresie działalności na rzecz 
integracji cudzoziemców określonego w art. 4 ust. 5a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowej 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), art. 4 ust. 5a, art. 11 ust.  
1 pkt 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, 
poz. 1570, poz. 2020) oraz na podstawie zarządzenia nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej 
Kraków w roku 2019, zarządza się co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się ogłosić i przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonego  
w art. 4 ust. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Punkt 
Informacyjny dla Obcokrajowców” w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku  
w formie wsparcia realizacji zadania publicznego oraz przeprowadzić nabór członków 
komisji konkursowej. 

 
§ 2. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania pn. „Punkt 

Informacyjny dla Obcokrajowców” wynosi 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100). Wyżej wymienione środki zostały ujęte w projekcie uchwały 
budżetowej przekazanej Radzie Miasta Krakowa na rok 2020: dz. 853, rozdz. 85395 § 2360, 
zadanie nr SZ/POK/01, nazwa zadania: Program Otwarty Kraków (GWSMK). 

 
§ 3. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert określa zarządzenie  

nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków  
w roku 2019. 

 
§ 4. Oferent (bądź Oferenci) wyłoniony w trybie otwartego konkursu ofert,  

w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, poz. 1570, poz. 2020), realizować będzie  
na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, zadanie publiczne wskazane w § 1 w lokalizacji 
wskazanej przez Oferenta na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


