OPINIA NR 91/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 listopada 2007 roku
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla
Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wprowadzenia Bonu Zajęć Sportowych – druk nr
387
Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr
XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (tekst jednolity z 2005 r.
Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków
działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wprowadzenia Bonu Zajęć Sportowych
wniesiony przez Grupę Radnych - druk nr 387.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/

UZASADNIENIE
Wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych poprzez samorząd moŜe odbywać się
wyłącznie na zasadach określonych ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(art. 11 ust. 1), po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert (chyba, Ŝe inny tryb wspierania i
powierzania przewidują przepisy odrębne).
Realizacja zadań publicznych w Krakowie w obszarze upowszechniania kultury fizycznej od
wielu lat odbywa się w oparciu o działalność organizacji nie będących jednostkami sektora
finansów publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art.
176 ustawy o finansach publicznych z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.)
Organizacjami wskazanymi do realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej są
m.in. kluby sportowe (uczniowskie – UKS, szkolne – SKS, międzyszkolne – MKS) oraz
inne stowarzyszenia kultury fizycznej – art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie. Organizacje te obejmują swoją działalnością dzieci i młodzieŜ
szkolną Gminy Miejskiej Kraków proponując duŜy wybór dyscyplin sportowych i zajęć

sportowo-rekreacyjnych. Ponadto Gmina rokrocznie zwiększa środki finansowe na
upowszechnianie kultury fizycznej.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, organizacjom przekazywane są na podstawie umów dotacje
pochodzące z budŜetu Gminy. W szczególnych przypadkach gmina moŜe zakupić usługi w trybie
określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Trzeba mieć na uwadze, Ŝe organ
administracji publicznej nie moŜe przekazywać środków bezpośrednim beneficjentom zadania
publicznego.
Projekt bonu zajęć sportowych przewiduje wyliczenie kosztów jednostkowego uczestnictwa w
zajęciach sportowych, który jest inny w przypadku gier zespołowych, a inny w przypadku
dyscyplin wymagających mniejszych grup lub specyficznej bazy sportowej (np. tenis, zajęcia na
basenie). Przyjmując, Ŝe w Krakowie uczy się około 120.000 uczniów, a roczna wysokość
środków przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej wynosi 3.600.000 zł, otrzymamy
roczną wartość bonu przypadającą na dziecko:
3.600.00 zł/rok : 120.000 uczniów = 30 zł/ucznia/rok
lub w przypadku, gdy bon miałby być finansowany ze środków przeznaczonych wyłącznie na
sport masowy:
1.300.000 zł/rok : 120.000 uczniów = 10,83 zł/ucznia/rok.
Komercjalizacja oferty zajęć sportowych spowoduje jej zawęŜenie do najtańszych form
niewymagających wysokich nakładów finansowych i specyficznej bazy sportowej. Ponadto
projekt bonu przewiduje przyznanie takiej samej wartości imiennego bonu dla kaŜdego ucznia
niezaleŜnie od jego predyspozycji i zainteresowań. Biorąc pod uwagę zróŜnicowane
zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach sportowych wśród uczniów trzeba przyjąć, Ŝe część
kwoty pozostanie niewykorzystana, natomiast uczniowie korzystający do tej pory z wielu zajęć
zostaną tej moŜliwości pozbawieni w długim okresie czasu.

