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Pani
Maigorzata Jantos
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pani interpelacjo w sprawie érodkéw przekazywanych Krakowskiej
Radzie Niepeinosprawnych, przekazanq przez Pana Michaia Drewnickiego Wiceprzewodniczqcego
Rady Miasta Krakowa 16 sierpnia 2022 r., uprzejmie informujg.
W dniu 24 wrzeénia 2021 r. wpiyngio pismo od Wojewody Maiopolskiego w sprawie
kontroli Wojewody Maiopolskiego w Krakowskiej Radzie Niepeinosprawnych. W nawiazaniu
do pisma zweryfi kowa no zawarte w nim nieprawidiowoéci dotyczqce realizacji niektorych zadaﬁ
przez organizacjg. Po przeprowadzonej analizie zostaia przesiana informacja do Maiopolskiego
Urzedu Wojewédzkiego dotyczqca kwestii spornej zwiazanej z trzema dokumentami
ksiegowymi. Finalnie sprawa zostaia zakoﬁczona poprzez zwrot czegéci dotacji przekazanej

na realizacjo zadaﬁ przez |\/Iaiopolski Urzqd Wojewédzki i Gming i\/|iejskaL Krakow .
Wskazane przez Paniq Radna érodki zostaiy przyznane organizacji w drodze otwartych
konkursow ofert na reaiizacjg zadaﬁ zizakresu dziaiainoéci na rzecz oséb niepeinosprawnych
pn. ,,|ntegracja spoieczna i zawodowa osob niepeinosprawnych”, ,,Dzia’rania wspierajqce rodzine
z niepeinosprawnym dzieckiém lub dorosiym dzieckiem niepeinosprawnym” oraz ,,Zadania
pubiiczne zapianowane przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we wspéipracy
z okganizacjami pozarzqdowymi”.
Organizacja uczestniczyia w konkursach otrzymuja_c 18 700 zi dotacji w konkursie
pn. ,,lntegracja spoieczna i zawodowa oséb niepeinosprawnych”, 43000 zi w konkursie
pn. ,,Dziaiania wspierajqce rodzing z niepeinosprawnym dzieckiem lub dorosiym dzieckiem
niepeinosprawnym" oraz 80000 2+ w konkursie pn. ,,Zadania publiczne zaplanowane przez
Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we wspoipracy z organizacjami pozarzqdowymi”.
Wysokoéé przyznane] dotacji W konkursie uzaleiniona jest od wielu czynnikéw, ktore
skiadajq si¢ na iacznq liczbe punktéw i obliczenie kwoty dotacji. Ocena merytoryczna
dokonywana jest W oparciu 0 nastgpujqce kryteria: moiiiwoéé realizacji zadania publicznego
przez organizacjo pozarzqdowq lub podmioty wymienione W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnoéci poiytku publicznego i 0 wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 1327 z péin. zm.), kalkulacjeg kosztéw zadania publicznego, w tym w odniesieniu

do zakresu rzeczowego zadania, jakoéé Wykonania zadania i kwaliﬁkacje oséb, przy udziale
ktérych organizacja pozarzadowa lub podmioty okreélone W art. 3 ust. 3 WW. ustawy be;-da
realizowaé zadanie publiczne, planowany przez organizacjcg pozarzadowa lub podmioty
wymienione We Wskazanym przepisie, Wkiad Wiasny niefinansowy (W tym osobowy i rzeczowy),
analize i ocene realizacji zleconych zadaﬁ publicznych W przypadku organizacji pozarzadowej lub
podmiotow (art. 3 ust. 3 WW. ustawy), ktére W latach poprzednich realizowaiy zlecone zadania
publiczne biorac pod uWag¢ rzetelnoéé i terminowoéé oraz sposéb rozliczenia otrzymanych

na ten cel érodkow. Ostatecznego Wyboru ofert Wraz z decyzja 0 Wysokoéci kwoty dotacji
dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upowainiona.
W przypadku zadari dzielnicowych, beneficjentow oraz miejsce realizacji zadania
wskazuje dana dzielnica i to ona koordynuje i sprawuje bezpoéredni nadzor nad realizacja
zadania.
Brak chetnych organizacji do realizacji Zadaﬁ Wyznaczonych przez Dzielnice powoduje,
2e rokrocznie te same organizacje realizuja Wskazane przez Dzielnice zadania. W otwartym
konkursie ofert W zakresie zadania Dzielnicy XI W roku 2022 Wpiyncgia jedna oferta i byia
to oferta zioiona przez Krakowska Rade Niepeinosprawnych.

Organizacja posiada swoja siedzibe na os. Albertyﬁskim 16/3, 31-852 Krakow, W ktérej
peini dyiur W poniedziaiki i piatki W godz. 11 — 17 i jest dostepna pod numerem telefonu
12 648 14 70 oraz 669 888 810.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wydziai Polityki Spoiecznej i Zdrowia
3. Biuletyn lnformacji Publicznej
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