
ZARZĄDZENIE NR 1844/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 września 2007 roku

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju oraz Promocji Sportu 
i Rekreacji w Krakowie na lata 2007 – 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.  
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),  zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju oraz Promocji Sportu i Rekreacji 
w Krakowie na lata 2007 – 2011.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
    / - / 



Druk Nr ...........                                                                         Projekt Prezydenta 
Miasta Krakowa

UCHWAŁA  NR
        Rady Miasta Krakowa
         z dnia

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju oraz Promocji Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 
2007 - 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z późn. zm./ oraz na podstawie art. 4, art. 42 ust. 
1 i 2  ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2001 Nr 81 poz. 889 z 
późn. zm./ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program Rozwoju oraz Promocji Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 
2007 - 2011 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, organy administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju 
kultury fizycznej, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

Przyjęta w dniu 13 kwietnia 2005 roku przez Radę Miasta Krakowa Strategia Rozwoju 
Krakowa określa długoterminowy plan rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta. Dla 
urzeczywistnienia wizji rozwoju wskazane zostały cele strategiczne, w tym tworzenie 
warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Programem podstawowym dla 
realizacji celu operacyjnego jest Program Rozwoju oraz Promocji Sportu i Rekreacji 
w Krakowie na lata 2007 – 2011.

Program ten określa kierunki realizacji przez władze samorządowe założenia 
głównego: sport, kultura fizyczna i rekreacja służyć mają powszechnie rozwojowi 
społeczeństwa, zachowaniu sprawności, zdrowia Krakowian, zagospodarowaniu czasu 
wolnego, szczególnie zaś dzieci i młodzieży, także osób starszych i niepełnosprawnych. 

Przyjęcie Programu Rozwoju oraz Promocji Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 
2007 - 2011 realizowane jest zgodne z Uchwałą NR XI/162/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 
25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa 
dotyczących zarządzania infrastrukturą sportową gminy Kraków oraz upowszechniania 
kultury fizycznej.


