Dz-07.0021.5.2017
Uchwała nr XXXII/284/2017
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
Na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1843) oraz § 27 ust. 2 pkt 7 Statutu Miasta
Krakowa (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525),
Rada Dzielnicy VII uchwala, co następuje:

§ 1.
Wnosi się pod obrady Rady Miasta Krakowa określony w załączniku projekt uchwały
w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka.
§ 2.
Referentem projektu uchwały, o którym mowa w § 1 będzie radny Krzysztof
Kwarciak.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
Szczęsny Filipiak

Uzasadnienie:
Dwa lata temu został oddany do użytku kompleks boisk sportowych w Olszanicy. Za realizację
inwestycji miasto zapłaciło prawie milion złotych. Jednak mieszkańcy osiedla nie mogą czerpać
korzyści z nowych obiektów. Dostęp do boisk jest bardzo ograniczony. Godzina najmu kosztuje 80 zł.
Z infrastruktury sportowej można korzystać nieodpłatnie tylko przez kilka godzin w tygodniu.
Operator prowadzi na tym terenie szkółkę sportową. Czesne to wydatek rzędu kilkuset złotych. Warto
zaznaczyć, że czynsz wynosi mniej niż 1 000 zł miesięcznie. Dlatego należy rozważyć czy taki sposób
wykorzystania obiektu jest gospodarny. W naszym odczuciu nie leży to w interesie miasta
i społeczności lokalnej.
Od dawna mieszkańcy postulują zmianę operatora. Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy chciało
nawet podjąć się roli administratora. Jednak Zarząd Infrastruktury Sportowej nie zamierza
rozwiązywać umowy z podmiotem, który obecnie zarządza boiskiem. Warto zaznaczyć, że jej
wypowiedzenie jest prawnie dopuszczalne. Mimo tego stanowisko urzędników pozostaje
nieprzejednane. Rokowania pomiędzy mieszkańcami a operatorem nie przyniosły żadnego efektu.
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec popiera starania mieszkańców. Stanowisko radnych zostało wyrażone
m. in. w uchwale nr XV/143/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie poparcia dla starań Mieszkańców os. Olszanica w sprawie przejęcia kompleksu boisk
sportowych przy ul. Korzeniaka w Krakowie.

Załącznik
do uchwały nr XXXII/284/2017
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
z dnia 16 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR ……..
Rady Miasta Krakowa
z dnia ……..
w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446 z poźń. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania dotyczące funkcjonowania
miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka 20 w Krakowie.
§ 2.
Obiekt powinien być ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne.
§ 3.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do przedkładania sprawozdań z realizacji
uchwały w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Dwa lata temu został oddany do użytku kompleks boisk sportowych w Olszanicy. Za realizację
inwestycji miasto zapłaciło prawie milion złotych. Jednak mieszkańcy osiedla nie mogą czerpać
korzyści z nowych obiektów. Dostęp do boisk jest bardzo ograniczony. Godzina najmu kosztuje 80 zł.
Z infrastruktury sportowej można korzystać nieodpłatnie tylko przez kilka godzin w tygodniu.
Operator prowadzi na tym terenie szkółkę sportową. Czesne to wydatek rzędu kilkuset złotych. Warto
zaznaczyć, że czynsz wynosi mniej niż 1 000 zł miesięcznie. Dlatego należy rozważyć czy taki sposób
wykorzystania obiektu jest gospodarny. W naszym odczuciu nie leży to w interesie miasta
i społeczności lokalnej.
Od dawna mieszkańcy postulują zmianę operatora. Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy chciało
nawet podjąć się roli administratora. Jednak Zarząd Infrastruktury Sportowej nie zamierza
rozwiązywać umowy z podmiotem, który obecnie zarządza boiskiem. Warto zaznaczyć, że jej
wypowiedzenie jest prawnie dopuszczalne. Mimo tego stanowisko urzędników pozostaje
nieprzejednane. Rokowania pomiędzy mieszkańcami a operatorem nie przyniosły żadnego efektu.
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec popiera starania mieszkańców. Stanowisko radnych zostało wyrażone
m. in. w uchwale nr XV/143/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie poparcia dla starań Mieszkańców os. Olszanica w sprawie przejęcia kompleksu boisk
sportowych przy ul. Korzeniaka w Krakowie.

