OPINIA NR 106/2008
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 19 grudnia 2008 r.
w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 roku w sprawie
powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w
określonych dziedzinach – druk nr 904.
Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 oraz § 31 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst
jednolity: Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się,
co następuje

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 roku w sprawie powierzenia
Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych
dziedzinach, wniesiony przez Grupę Radnych Miasta Krakowa – druk nr 904.
UZASADNIENIE
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: Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 256 poz. 1804) opiniuje się negatywnie projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/99 Rady Miasta
Krakowa z dnia 6 października 1999 roku w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji
decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach, wniesiony przez
Grupę Radnych Miasta Krakowa – druk nr 904.
Uchwałą Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 roku
w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań
w określonych dziedzinach Dzielnicom przekazano zadania m.in. w zakresie prac remontowych
szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, które obejmują również remont obiektów
sportowych w szkołach i placówkach oświatowych. Zatem, w tym zakresie zmiana przedmiotowej
uchwały nie jest zasadna, dla realizacji wnioskowanych w projekcie zadań.
Natomiast dofinansowanie remontów obiektów kultury fizycznej będących własnością
Gminy Miejskiej Kraków może odbywać się jedynie w formie otwartego konkursu ofert, gdyż do
obowiązków klubów sportowych eksploatujących obiekty sportowe, stanowiące własność Gminy
Miejskiej Kraków należy utrzymanie ich w należytym stanie, na co winny przeznaczać środki
własne. Ograniczeniem w realizacji zadań jest również możliwość inwestowania przez Gminę
Miejską Kraków jedynie na nieruchomościach stanowiących jej własność.
Budowa nowoczesnych obiektów sportowych wymaga dużych nakładów finansowych,
znacznie obciążających budżet Miasta. Inwestycje sportowe mają często charakter strategiczny.
Istnieje zagrożenie, iż następstwem przekazania Dzielnicom kompetencji w zakresie budowy

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej może być nieracjonalna alokacja obiektów sportowych na
terenie Miasta. Dodatkowo podkreślić należy, że realizacja kompetencji polegającej na tworzeniu
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Dzielnicach będzie polegała głównie na finansowaniu
koncepcji i projektów inwestycyjnych za środki stanowiące do 5 % wartości inwestycji, a ich
realizacja skutkowała będzie obciążeniami budżetu Miasta wielomilionowymi wydatkami,
niezaplanowanymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Redakcja proponowanego w § 1 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa przepisu
dotyczącego powierzenia Dzielnicom zadań w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
w istocie rzeczy uniemożliwia jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj zadań zostanie przekazany
Dzielnicom. Zwłaszcza, iż np. propozycje Dzielnic w zakresie programów zdrowotnych winny
odpowiadać miejskim programom zdrowotnym, opracowywanym w ramach kolejnych edycji
programu „Zdrowy Kraków”. Przepis art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż programy mogą być
opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez NFZ, ministrów i jednostki
samorządu terytorialnego. Mając na uwadze domniemanie właściwości rady, miejskie programy
zdrowotne mogą być ustanawiane uchwałą rady gminy.
Planowanie i realizacja zadań powierzonych Dzielnicom w określonych dziedzinach
odbywa się z reguły w przedziale dwóch lat tj. roku planowania i roku realizacji. Rok planowania
jest rokiem kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym zadanie jest wykonywane przez
jednostkę realizującą, zwanym rokiem realizacji. Zważywszy na okres roku budżetowego,
w którym został przedłożony niniejszy projekt uchwały, przy założeniu, iż rok 2009 będzie rokiem
planowania, ewentualna realizacja wnioskowanych zadań byłaby możliwa w 2010 roku. Na
realizację zadań powierzonych Dzielnicom w 2009 r. wysokość środków finansowych została
ustalona
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4 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy
Miejskiej Kraków na realizację zadań w 2009 r. Ewentualne zabezpieczenie środków na programy
„infrastruktura sportowa i rekreacja” oraz „zdrowie i polityka zdrowotna” musiałoby nastąpić
kosztem zmniejszenia innych zadań ujętych w projekcie budżetu Miasta Krakowa na 2009 r.
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