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Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie pływalni przy Szkole Podstawowej nr 91 na 
os. Handlowym, przekazaną przez Pana Rafała Komarewicza, Przewodniczącego Rady Miasta 
Krakowa 9 grudnia 2022 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z § 4 pkt 1 lit. c uchwały 
nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie źródeł dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych 
źródłami dochodów szkół są wpływy z tytułu wynajmu infrastruktury sportowej. Środki 
zgromadzone zgodnie z tym przepisem szkoła przeznacza na cele enumeratywnie wymienione 
w § 5 ust. 1 pkt 3 ww. uchwały Rady Miasta Krakowa, tj. m.in. na finansowanie wydatków 
bieżących, czy też finansowanie wydatków inwestycyjnych.

W dniu 16 grudnia 2022 r. odbył się przeprowadzony przez inspektora Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa doraźny przegląd na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 91 
w Krakowie, który wykazał, że na 14 suszarek basenowych działają 4. W tym samym dniu Szkoła 
otrzymała informację z Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie o zwiększeniu 
środków na paragrafie 4210 o kwotę 76 800 zł i Dyrektor Szkoły złożyła zamówienie na 20 sztuk 
suszarek basenowych. Termin dostarczenia pierwszych 10 sztuk został ustalony na 19 grudnia 
2022 r.

Powyższa kwota została szkole przyznana na podstawie zarządzenia nr 3684/2022 r. 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w zestawieniu planów 
finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 (dot. działów: 801, 854 
i 926).

Należy nadmienić, że w ciągu 6 lat działalności basenu suszarki były wymieniane 
trzykrotnie. Pierwszy raz suszarki były wymieniane w okresie gwarancji obiektu, następnie 
w roku 2020 r. (zakupiono 20 suszarek za kwotę 6 500 zł), kolejny raz w styczniu 2022 r. 
(zakupiono 15 suszarek za kwotę 4 875 zł). Za każdym razem były to urządzenia 
z przeznaczeniem na obiekty basenowe z przewidywanym czasem użytkowania 3 lata, w ciągu 
których były kilkukrotnie naprawiane. Zakaz używania prywatnych urządzeń jest podyktowany 
bezpieczeństwem uczniów i klientów zewnętrznych.


