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ZARZĄDZENIE Nr 855/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 16.04.2019 r. 

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
 

w sprawie trybu przygotowywania, realizacji i rozliczenia projektów ubiegających się          
o wsparcie oraz finansowanych  lub współfinansowanych z funduszy pomocowych. 
 

Na podstawie art. 33 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019 r. poz. 506), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 
1) „jednostce merytorycznej” – należy przez to rozumieć: 

a) wydział Urzędu Miasta Krakowa lub komórkę organizacyjną wchodzącą w skład 
Urzędu Miasta Krakowa na prawach wydziału,  

b) miejską jednostkę organizacyjną, utworzoną przez Miasto w celu realizacji jego 
zadań, nie wchodzącą w skład Urzędu Miasta Krakowa i nie będącą spółką prawa 
handlowego,  

2)  „Wydziale” – rozumie się przez to Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania 
Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa; 

3) „dofinansowaniu” – rozumie się przez to dofinansowanie z funduszy pomocowych; 
4)  „projekcie” – rozumie się przez to przedsięwzięcie Gminy Miejskiej Kraków mające 

charakter inwestycyjny lub nieinwestycyjny, dla którego planowane jest pozyskanie 
dofinansowania lub uzyskano decyzje o dofinansowaniu z funduszy pomocowych; 

5) „funduszach pomocowych” – należy przez to rozumieć bezzwrotne środki zewnętrzne 
pochodzące z Unii Europejskiej, jak również środki z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 

6) „dokumentacji aplikacyjnej” – należy przez to rozumieć wszystkie dokumenty 
wymagane w ramach poszczególnych etapów naboru dla funduszy pomocowych; 

7) „Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT)” – należy przez to rozumieć formę 
współpracy samorządów w celu realizacji przedsięwzięć, koordynowaną przez 
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska; 

8) „Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska (SMK)” – należy przez to rozumieć  
organizację zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego, które tworzą 
zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy stowarzyszonych gmin, tj. Krakowa i 
otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, 
Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, 
Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki. SMK pełni funkcję 
Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 
§ 2. Koordynacją przygotowywania wniosków aplikacyjnych stanowiących podstawę 

ubiegania się przez Gminę Miejską Kraków o fundusze pomocowe zajmuje się Wydział. 
 

§ 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wydziału oraz jednostek merytorycznych określa 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 



§ 4. Właściwe komórki organizacyjne UMK, które nadzorują i koordynują pracę podległych 
sobie miejskich jednostek organizacyjnych, zapewniają przestrzeganie niniejszego zarządzenia 
przez podległe sobie jednostki.  
 

§ 5. Niniejsze zarządzenie nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Programu 
Erasmus+ 
 

§ 6. Podmioty gospodarcze tj. spółki prawa handlowego, których Miasto jest 
akcjonariuszem/udziałowcem i fundacje oraz miejskie jednostki organizacyjne, które posiadają 
osobowość prawną i mogą samodzielnie występować jako beneficjenci funduszy pomocowych 
są zobowiązani do ścisłej współpracy z Wydziałem. W szczególności dotyczy to projektów, 
gdy Gmina Miejska Kraków w przypadku uzyskania decyzji o dofinansowaniu będzie musiała 
wykazać zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na pokrycie wkładu własnego. 
 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 1995/2016 Prezydenta Miasta z dnia 27 lipca 2016 r. w 
sprawie trybu przygotowywania, realizacji i rozliczenia projektów ubiegających się o wsparcie 
oraz finansowanych  lub współfinansowanych z funduszy pomocowych. 
 

§ 8. Przestrzeganie zapisów niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji. 

 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


