Kraków, dn. 2 5 maj 2020 r.

Rekomendacja Rady Budżetu Obywatelskiego dot. projektu o
charakterze ogólnomiejskim
nr BO.OM.167/16 pn. „SKRZYDŁA KRAKOWA”
Na podstawie par. 28 ust. 2 uchwały nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rada
Budżetu Obywatelskiego, na skutek przyczyn niezależnych od Gminy Miejskiej Kraków,
rekomenduje Prezydentowi Miasta Krakowa kontynuację realizacji projektu nr BO.OM.167/16
pn. „SKRZYDŁA KRAKOWA” poza Budżetem Obywatelskim lub rezygnację z projektu.

Uzasadnienie:
W dniu 21.03.2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego pn.: „Skrzydła Krakowa” (Zarządzenie Nr 653/2017 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17.03.2017 r.). Konkurs został unieważniony Zarządzeniem Nr 1670/2017 Prezydenta
Miasta Krakowa, a podstawą jego unieważnienia była okoliczność nieuzyskania, przez jedyną
ofertę złożoną na realizację ww. zadania, minimalnej ilości punktów określonej w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert. Dnia 22.08.2017 r., został ogłoszony drugi otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego pn.: „Skrzydła Krakowa” (Zarządzenie nr 2068/2017
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.08.2017 r.). Konkurs został unieważniony
Zarządzeniem Nr 2486/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6.10.2017 r., a podstawą jego
unieważnienia była okoliczność, iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu, nie została
złożona żadna oferta przez jakąkolwiek organizację pozarządową. Dnia 13 marca 2018 r.
podjęta została decyzja, że w zakresie realizacji projektu pn.: „Skrzydła Krakowa”, możliwe
jest przeprowadzenie szkoleń szybowcowych we współpracy z Wydziałem Sportu UMK oraz
możliwa jest realizacja lotów widokowych we współpracy z Wydziałem Promocji i Turystyki
Urzędu Miasta Krakowa. Dnia 19.04.2018 r. Aeroklub Krakowski złożył wniosek do
Wydziału Sportu o realizację w roku 2018 zadania publicznego polegającego na
zorganizowaniu szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej (SPL) oraz praktycznych
podstawowych szkoleń szybowcowych (start za wyciągarką) uprawniających uczniów pilotów do wykonywania lotów samodzielnych pod nadzorem instruktora dla 20 uczniów
krakowskich szkół średnich. Po jego analizie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została stwierdzona
celowość realizacji ww. zadania publicznego, o czym poinformowano wnioskodawcę pismem
z dnia 15.05.2018 r. Zadanie było realizowane w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
w dniu 13 czerwca 2018 r. Konkurs został unieważniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa nr 1885/2018 z dnia 25.07.2018r., a podstawą jego unieważnienia była okoliczność,
iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu, nie została złożona żadna oferta przez
jakąkolwiek organizacje pozarządową.
Mając na uwadze powyższe, wskazanym jest podjęcie decyzji o kontynuacji realizacji projektu
nr BO.OM.167/16 pn. „SKRZYDŁA KRAKOWA” poza Budżetem Obywatelskim lub
rezygnacja z realizacji projektu. W ocenie Rady Budżetu Obywatelskiego wyczerpały się
wszelkie prawne możliwości realizacji przedmiotowego zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego.

