
ZARZĄDZENIE Nr 656/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 27.03.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji 
w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia 
kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: prowadzenie działalności kulturalnej 
w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

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 2019 r. poz. 506) art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 
poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326), § 5 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., zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert, dotyczącego realizacji 
w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia 
kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach 
stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie z 
załącznikami nr 1, 2 i 3 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 Wykaz ofert, którym została przyznana dotacja stanowi załącznik nr 1 
do zarządzenia.

2. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które nie otrzymały dotacji stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Środki finansowe w kwocie ogółem 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) 
na realizację wydatków, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia 
zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019, Dz. 921, Rozdz. 
92105, 
§ 2360, zad. KD/WDK/02, Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej/ Zlecanie 
realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, GWSMK.

§ 4. 1 Akceptacja wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczna 
z zaciągnięciem zobowiązania finansowego. 

2. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych 
w załącznikach do niniejszego zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków. 

3. Do podpisania umowy i ewentualnych aneksów dotyczących realizacji zadania 
w ramach przyznanej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
upoważnia się Katarzynę Olesiak – Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a w razie nieobecności Katarzyny Olesiak – Magdalenę Doksę-Tverberg – Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszego zarządzenia, upoważnia się Katarzynę Olesiak – Dyrektora Wydziału Kultury 



i Dziedzictwa Narodowego, a w razie nieobecności Katarzyny Olesiak – Magdalenę Doksę-
Tverberg – Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§ 5. Wyniki otwartego konkursu ofert, o których mowa w paragrafie 1 zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa; 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa lub MJO

oraz udostępnia się je w:
3) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl; 
4) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr …../…
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia ……….

Wykaz ofert, którym przyznano dotację na realizację w roku 2019 zadania publicznego 
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta - wydarzenia kulturalne i artystyczne” 
w dziedzinie: prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych 

funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Lp. Sygnatura akt Tytuł zadania Nazwa oferenta
Liczba 

punktów

(40-50)

Kwota 
dotacji 

1. KD-04.524.14.1.2019 Dyskusyjne Kluby 
Czytelnicze Fundacja Poemat 41 50 000 zł

2. KD-04.524.14.3.2019

Co autorom w głowach 
siedzi? / aktywności 

kulturalne w krakowskich 
księgarniach 

kameralnych / edycja 2

Fundacja Burza 
Mózgów 40 50 000 zł

3. KD-04.524.14.4.2019
KRAKOWSKIE 

KSIĘGARNIE NA 
MEDAL 4. edycja (2019)

Fundacja Miasto 
Literatury 43 190 000 zł

4. KD-04.524.14.8.2019

Rytm NOWEJ - program 
wydarzeń promujących 
czytelnictwo w Nowej 

Hucie

Fundacja Faktor 
Kultura 41 50 000 zł

5. KD-04.524.14.10.2019 #opartenafaktach - 
3 edycja

Stowarzyszenie 
Re-prezentacje 41 60 000 zł

Ogółem: 400 000 zł



Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr …./….
Prezydenta Miasta 

Krakowa
z dnia……..

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, którym nie przyznano dotacji 
na realizację w roku 2019 zadania publicznego  sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta - 
wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: prowadzenie działalności kulturalnej 
w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, 

gdyż uzyskały mniej niż 40 punktów.

Lp. Sygnatura akt Tytuł zadania Nazwa oferenta Liczba 
punktów

1. KD-04.524.14.2.2019 PRZEPIS NA PISANIE Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich Oddział Kraków 29

2. KD-04.524.14.6.2019 „Litera żywa, nuta 
wrażliwa” Artchata 26

3. KD-04.524.14.11.2019

Wzbogacenie oferty 
kulturalnej miasta 

wydarzenia kulturalne i 
artystyczne: prowadzenie 
działalności kulturalnej w 

księgarniach 
stacjonarnych 

funkcjonujących na 
obszarze Gminy Miejskiej 

Kraków

Fundacja „Instytut 
Monteskiusza” 25

4. KD-04.524.14.14.2019

Życie literackie i 
artystyczne młodego 
Krakowa w księgarni 

Korporacji Ha!art (w 20-
lecie istnienia organizacji)

Korporacja Ha!art 28



Załącznik nr 3 
do zarządzenia Nr …./….
Prezydenta Miasta 

Krakowa
z dnia……..

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert na 
realizację w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta - wydarzenia 
kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: prowadzenie działalności kulturalnej w 

księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

L.p
.

Sygnatura akt Tytuł zadania Oferent Ocena oferty pod względem 
formalnym

1. KD-04.524.14.5.2019

XIX 
Międzynarodowy 
Festiwal „Młodzi 

Artyści w Krakowie”

Stowarzyszenie 
Promujące Młodych 

Artystów

Negatywna, kryterium nr 6. Oferta 
nie zawiera wydarzeń 
realizowanych w księgarniach 
stacjonarnych funkcjonujących na 
obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

2. KD-04.524.14.7.2019
Festiwal Piosenki 
Włoskiej Volare 

2019

Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko Francuskiej 
Oddział Małopolski 

Negatywna, kryterium nr 6. Oferta 
nie zawiera wydarzeń 
realizowanych w księgarniach 
stacjonarnych funkcjonujących na 
obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

3. KD-04.524.14.9.2019 Genesis. Fundacja Budzenie Pasji

Negatywna, kryterium nr 6. Oferta 
nie zawiera wydarzeń 
realizowanych w księgarniach 
stacjonarnych funkcjonujących na 
obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

4. KD-04.524.14.12.2019 Polski Paryż Krakowskie Towarzystwo 
Przemysłowe

Negatywna, kryterium nr 6. Oferta 
nie zawiera wydarzeń 
realizowanych w księgarniach 
stacjonarnych funkcjonujących na 
obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

5. KD-04.524.14.13.2019 Adolf Hyła nieznany 
- album

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe 

im. Adolfa Hyły

Negatywna, kryterium nr 6. Oferta 
nie zawiera wydarzeń 
realizowanych w księgarniach 
stacjonarnych funkcjonujących na 
obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

6. KD-04.524.14.15.2019
53. Dni Muzyki 

Organowej 
w Krakowie 

FUNDACJA ARS 
ORGANI IM. 

BRONISŁAWA 
RUTKOWSKIEGO

Negatywna, kryterium nr 6. Oferta 
nie zawiera wydarzeń 
realizowanych w księgarniach 
stacjonarnych funkcjonujących na 
obszarze Gminy Miejskiej Kraków.




