
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 14 marca 2019 r.

SP-01.4222.16.2019

DECYZJA

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263,1669) 
i Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów 
sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449), na wniosek zarządu klubu sportowego o nazwie 
Kraków Athletics Team

Prezydent Miasta Krakowa

postanawia

1. wpisać z dniem 14 marca 2019 r. do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa ewidencji 
klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej, pod numerem: KS/269/2019

Kraków Athletics Team

z siedzibą w Krakowie

2. zatwierdzić jednolity tekst statutu w brzmieniu załącznika do niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, 
albowiem uwzględnia ona w całości wniosek strony. Opłatę skarbową w wysokości 10 zł uiszczono.

Pouczenie:
W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości 
zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia 
zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, 
organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 
Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła 
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie 
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia 
doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ 
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Monika Chruszcz 
Główny Specj ałista 
w Wydziale Sportu


