Druk nr ………………
Projekt Klubu Radnych
Kraków dla Mieszkańców

UCHWAŁA NR ………………
RADY MIASTA KRAKOWA
Z DNIA ………………
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczących udziału Gminy Miejskiej Kraków w organizacji Igrzysk Europejskich Kraków,
Małopolska 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, polegające na podjęciu wszelkich
możliwych i dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do wycofania udziału Gminy Miejskiej
Kraków w organizacji Igrzysk Europejskich 2023.
§2
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte
w niniejszej uchwale należy rozumieć wyłącznie oraz jedynie jako wytyczną, zalecenie, sugestię, cel,
priorytet czy też wskazówkę o charakterze ogólnym, skierowane przez Radę Miasta Krakowa do
Prezydenta Miasta Krakowa, co niezależnie od innych form interpretacji stanowi wykładnię
autentyczną, posiadającą formalną moc wiążącą co do norm przez siebie uchwalonych, dokonaną
przez Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący Gminy Miejskiej Kraków.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

22 czerwca 2019 roku w Mińsku oficjalnie ogłoszono, że miasto Kraków będzie gospodarzem Igrzysk
Europejskich w 2023 roku. Od tego czasu minęło 28 miesięcy, mimo to polski rząd wciąż nie przyjął
niezbędnych aktów prawnych, które dawałyby miastu Kraków wielokrotnie obiecywane gwarancje
finansowe. Między innymi z tego powodu uchwałą z dnia 1 września 2021 roku Rada Miasta Krakowa
zobowiązała prezydenta do wycofania Krakowa z organizacji Igrzysk Europejskich w sytuacji, kiedy
rzeczone gwarancje nie zostaną wydane przez Radę Ministrów do 1 listopada br. Ponieważ warunek
ten nie został spełniony, Kraków powinien natychmiast wycofać się z udziału w tej imprezie
sportowej. Warto także dodać, że opieszałość rady ministrów stawia potencjalne miasto-gospodarza
w sytuacji, w której realizacja wielu niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych jest nierealna – bo nie
wystarczy już na to czasu. Stanowi to kolejny, bardzo istotny argument za jak najszybszym podjęciem
decyzji o rezygnacji.
W związku z powyższym wnioskodawcy wnoszą o poparcie projektu uchwały.

