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ZARZĄDZENIE Nr 3352/2022 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 18 listopada 2022 r. 

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
 

w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu ds. akcji społecznej „Podzielmy 
się ciepłem” 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 
583, 1005, 1079 i 1561), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się Komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, zwany dalej 
Komitetem, w skład którego wchodzą: 

 
1) Przewodniczący Komitetu: Andrzej Kulig   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa; 
2) Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Kois-Żurek  Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia; 
3) Członkowie: 

a) Marzena Paszkot      Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny,  
b) Bogdan Dąsal  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób 

        z Niepełnosprawnościami, 
c) Witold Kramarz  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

        w Krakowie. 
 

§ 2. 1. Zadaniem Komitetu jest opracowanie listy rekomendowanych organizacji 
pozarządowych, które zostaną objęte programem pomocy w ramach akcji społecznej 
„Podzielmy się ciepłem” realizowanej we współpracy Gminy Miejskiej Kraków                                  
z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A.  
w Skawinie oraz jej przekazanie Prezydentowi Miasta Krakowa.  

2. Lista rekomendowanych organizacji zostanie przedstawiona przez Prezydenta Miasta 
Krakowa Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A., Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Energetyki Cieplnej S.A., PGE Energia Ciepła S.A. oraz CEZ Skawina S.A, w celu 
rozdysponowania i przekazania rekomendowanym organizacjom środków finansowych na 
pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową, dostarczane z miejskiej sieci 
ciepłowniczej. 

 
§ 3. 1. O wsparcie finansowe może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa 

w  art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2. Działalność organizacji o której mowa w ust.1 musi być ukierunkowana na pomoc 
osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom 
wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa. 

3. Nabór wniosków do udziału w akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”  
i ich wstępna kwalifikacja realizowane będą za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia we współpracy z: Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, 
Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami, oraz 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.  



4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, organizacja pozarządowa składa na formularzu 
określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków do udziału w akcji społecznej „Podzielmy się 
ciepłem”. 

5. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przekaże wstępną listę organizacji 
pozarządowych zakwalifikowanych do akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A., w celu zweryfikowania zgłoszeń organizacji 
pozarządowych z uwzględnieniem łącznie następujących kryteriów:  
1) posiadanie statusu klienta – odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

S.A.; 
2) niezaleganie z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody 

użytkowej. 
 

§ 4. 1. Ostateczna lista rekomendowanych organizacji pozarządowych, po weryfikacji 
dokonanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., zostanie ustalona na 
posiedzeniu Komitetu.  

2. Komitet dokonuje oceny wniosków organizacji pozarządowych oraz przeprowadza 
głosowanie w sposób jawny. Komitet podejmuje decyzję na zasadzie konsensusu,  
a w kwestiach spornych decydujący głos należy do Przewodniczącego Komitetu. 

 
§  5. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. 

 
§ 6. Obsługę kancelaryjno – biurową Komitetu zapewnia Wydział Polityki Społecznej 

i Zdrowia. 
 
§ 7.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia. 
 

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 3075/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 
2021 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu ds. akcji społecznej „Podzielmy 
się ciepłem”. 

  
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


