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Nota metodologiczna  

 

Analizie fact-check zostały poddane sprawozdania z realizacji obiet-
nic wyborczych, przygotowane przez Radnych Miasta Krakowa do 
programu Przejrzysty Kraków, prowadzonego przez Fundację Insty-
tut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. 

Materiał badawczy stanowiło 6 sprawozdań Radnych Miasta Kra-
kowa, zebranych przez Fundację im. Stańczyka, dostępnych na stro-
nie internetowej przejrzystykrakow.pl. 

Demagog .PL to projekt typu watchdog, zajmujący się sprawdzaniem 
wypowiedzi polityków oraz analizą przebiegu debaty publicznej. 
Działamy na rzecz poprawy przejrzystości i jakości polskiej polityki. 

Celem Demagog.PL jest sprawowanie społecznej kontroli za po-
mocą narzędzia, jakim jest fact-check. Badamy jak politycy budują 
argumenty i starają się przekonywać do swoich racji. W oparciu  
o dane sprawdzamy twierdzenia uczestników polskiej debaty pu-
blicznej i kwalifikujemy według czterech kategorii: prawda, fałsz, 
manipulacja i nieweryfikowalne. Każda kwalifikacja musi być na-
leżycie wyjaśniona, ze szczególnym naciskiem na wytłumaczenie 
doboru kategorii. 

By zapoznać się dokładnie z naszą metodologią, zapraszamy tutaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przejrzystykrakow.pl/
http://demagog.org.pl/o-nas/factcheck/
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1. RADNY BOGUSŁAW KOŚMIDER 

 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Wprowadzenie karty Przywilejów Krakowskich za płacenie podatków w KRK  

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

1. Uchwała kierunkowa ws Krakowskiej Karty Mieszkańca. 
PRAWDA 

2. Powołanie i funkcjonowanie zespołu UMK w celu przygotowa-
nia KKM. 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

3. W Budżecie 2016 300,000 na przygotowanie KKM. 
FAŁSZ 

 

UZASADNIENIE 

1. Wpłynął projekt grupy radnych w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta 
Miasta Krakowa w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Krakowskiej Karty 
Mieszkańca podpisany między innymi przez Radnego Kośmidra. 

3. W budżecie brak jest wydzielonych środków na Krakowską Kartę Mieszkańca. 

 

Obietnica złożona przez radnego: 

• Modernizacja parku Duchackiego 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

Kontynuacja projektu. Zapisy w Budżecie 2016 i w WPF. 
Projekt. Decyzje administracyjne.  Zapisy w Budżecie 2016 
i w WPF. PRAWDA 

  

UZASADNIENIE 

 
 

http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=76576
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
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Obietnice złożone przez radnego: 

• Dzielnica VIII 
1. Budowa nowego komisariatu Policji na Ruczaju. 
2. Urządzenie kąpieliska i parku na Zakrzówku. 
3. Rewitalizacja Dębnik. 
4. Modernizacja ulicy Lubostroń. 
5. Regulacja Potoku Kostrzeckiego wraz z budową przepompowni. 
6. Rozpoczęcie budowy ulicy 8. Pułku Ułanów 
7. Utworzenie Parku Ruczaj 
8. Reaktywacja linii autobusowej 114 
9. Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 

• Dzielnica X 
1. Rewitalizacja Fortu Borek na potrzeby Klubu Kultury Kliny. 
2. Budowa dużego przedszkola na ul. Zawiłej na Klinach. 
3. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 134 w Opatkowicach. 
4. Poszerzenie ulicy Fortecznej (przy skrzyżowaniu z ulicą Zagaje). 
5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43 w Swoszowicach. 
6. Przebudowa ulicy Myślenickiej. 
7. Budowa chodników przy ulicy Bochnaka we Wróblowicach. 
8. Projekt odwodnienia na rzece Wildze w Opatkowicach. 
9. Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 

• Dzielnica XI 
1. Rewitalizacja Parku Duchackiego, odbudowa dworu i parku. 
2. Budowa parkingu Park&Ride na Kurdwanowie koło pętli. 
3. Modernizacja ulicy Witosa. 
4. Modernizacja ulicy Cechowej. 
5. Modernizacja ulicy Łużyckiej. 
6. Ochrona terenów zielonych na Piaskach Nowych. 
7. Budowa Centrum Rekreacji i Kultury na Woli Duchackiej. 
8. Termomodernizacja szkół. 
9. Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 

Działania podjęte w celu realizacji obietnic: 

1. Budowa nowego komisariatu Policji na Ruczaju. 
Przeprowadzono przez RMK wymianę gruntów z Wojewodą. W TRAKCIE 

WERYFIKACJI 

2. Urządzenie kąpieliska i parku na Zakrzówku. Środki w Bu-
dżecie 2016 i w WPF , realizowane. PRAWDA 

3. Rewitalizacja Dębnik. Na razie nie podjęto działań, Dębniki nie 
znalazły się w grupie obszarów poddanych rewitalizacji lub reha-
bilitacji zabudowy blokowej. 

PRAWDA 
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4. Modernizacja ulicy Lubostroń - Środki w Budżecie i w WPF. 
PRAWDA 

5. Regulacja Potoku Kostrzeckiego wraz z budową przepom-
powni - Przeprowadzono analizę nakładów, potrzeba 10 mln 
zł. 
Trwają rozmowy z innymi instytucjami. 

NIEWERYFIKOW-
ALNE 

6. Rozpoczęcie budowy ulicy - 8. Pułku Ułanów. PRAWDA 

7. Utworzenie Parku Ruczaj. Są środki w Budżecie 
Realizowany jest projekt planu miejscowego. PRAWDA 

8. Reaktywacja linii autobusowej 114. Trwają konsultacje w celu 
określenia szczegółów, sprzeczne oczekiwania. Zastępczo przy-
gotowywane jest połączenie ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż 
Wisły, między ul. Widłakową a Tyniecką. NIEWERYFIKOW-

ALNE 

9. Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 
Realizowane, zwiększone środki w MPWiK. FAŁSZ 

10. Rewitalizacja Fortu Borek na potrzeby Klubu Kultury Kliny. 
Środki w budżecie i w WPF. 
Dwukrotny przetarg na dokumentację. PRAWDA 

11. Budowa dużego przedszkola na ul. Zawiłej na Klinach. 
Środki w Budżecie i w WPF 
Przygotowywana dokumentacja 

PRAWDA 

12. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 134 w 
Opatkowicach. 
Środki w Budżecie i w WPF 

PRAWDA 

13. Poszerzenie ulicy Fortecznej (przy skrzyżowaniu z ulicą Za-
gaje). 
Zadanie w WPF 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43 w Swoszowicach. In-
westycja rozpoczęta i mocno zaawansowana, planowane zakoń-
czenie w VI’2016 PRAWDA 
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15. Przebudowa ulicy Myślenickiej. Zadanie w Budżecie i w 
WPF, rozszerzone finansowanie. Przygotowana dokumentacja i 
część decyzji administracyjnych 
Zadanie realizowane 

PRAWDA 

16. Budowa chodników przy ulicy Bochnaka we Wróblowicach. 
Zadanie nie podjęte ze względu na przewidywane działania 
MPWiK i projekt kanalizacji 
Przygotowywane jest zadanie zastępcze – modernizacja ul.Nie-
wodniczańskiego i chodniki 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

17. Projekt odwodnienia na rzece Wildze w Opatkowicach. 
Zadanie realizowane ze środków RZGW, problemy dokumenta-
cyjne 
Alternatywnie przygotowywane jest zadanie – Modernizacja 
ul.Warzewskiego 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

18. Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 
Realizowane, zwiększone środki w MPWiK 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

19. Rewitalizacja Parku Duchackiego, odbudowa dworu i parku. 
Kontynuacja projektu. Zapisy w Budżecie 2016 i w WPF 

PRAWDA 

20. Budowa parkingu Park&Ride na Kurdwanowie koło pę-
tli.Środki w Budżecie i WPF. Realizowane przez spółkę Infra-
stuktura Miejska. Zadanie realizowane 

PRAWDA 

21. Modernizacja ulicy Witosa. 
Zadanie zrealizowane NIEWERYFIKOW-

ALNE 

22. Modernizacja ulicy Cechowej. 
Zadanie częściowo zrealizowane, konieczny 2 etap 

NIEWERYFIKOW-
ALNE 

23. Ochrona terenów zielonych na Piaskach Nowych 
Trzy  uchwały kierunkowe ws  terenów : Bochenka / Podedwo-
rze/ Cechowa-Tuchowska 
Rozpoczęta realizacja 2 miejscowych planów 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

24. Budowa Centrum Rekreacji i Kultury na Woli Duchackiej. Za-
danie w Budżecie i w WPF. 
Przyśpieszenie realizacji 
Rozmowy z SM Podgórze w celu uzgodnienia spraw dojazdu 

PRAWDA 
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25. Termomodernizacja szkół. 
Realizowana w szkołach dzielnicy PRAWDA 

26. Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 
Realizowane, zwiększone środki w MPWiK W TRAKCIE 

WERYFIKACJI 

  

UZASADNIENIE 

2. W budżecie(strony 292 i 234) na rok 2016 przeznaczono 40 800 000 zł na Regulacja 
stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek 
oraz 950 000 zł na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB 
na zagospodarowanie „Parku Zakrzówek”. 
 
3. W budżecie na rok 2016 brak jest środków przeznaczonych na ten cel. 
 
4. W budżecie(strona 210) przeznaczono 1 500 000 zł na rozbudowę ul. Lubostroń. 
 
6. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 przeznaczono 150 000 złotych na uzyskanie 
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ulicy 8. Pułku Ułanów.  
Decyzję o środowiskowych uwarunkowania udało się uzyskać w październiku 2015 roku. 
W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 nie ma jednak żadnej wzmianki na temat budowy 
ulicy 8. Pułku Ułanów. 
 
7. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 243) przeznaczonych jest 50 000 zł na 
budowę Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju przy ul. Lubostroń i ul. Szwai. 
 
9. W budżetach na 2015 i 2016 nie ma tego uwzględnionego. 
 
10. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 274) przeznaczonych jest 1 000 000 
zł na rewitalizację Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”. 
 
11. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 251) przeznaczonych jest 5 080 000 
zł na budowę przedszkola na os. Kliny – Zachód. 
 
12. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 257) przeznaczonych jest 200 000 zł 
na budowę sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej nr 134. 
 
14. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (strona 214) przeznaczonych było 940 00zł na 
rozbudowę szkoły. 
15. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 272) przeznaczonych jest 12 425 000 
zł na rozbudowę ul. Myślenickiej. 
 
19. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 228) przeznaczonych jest 1 00 00zł na 
zagospodarowanie Parku Duchackiego. 
 
20. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 175) przeznaczonych jest 331 600 zł 
na budowę parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Kurdwanów. 
 

https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=147837&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=147232&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
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21. Brak informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za II półrocze 2015 
roku, w informacji z pierwszego półrocza brak danych do weryfikacji, natomiast w budżecie 
na rok 2015 był zaplanowany remont i utrzymanie tej ulicy (storna 304). 
 
22. Brak informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za II półrocze 2015 
roku, w informacji z pierwszego półrocza brak danych do weryfikacji, natomiast w budżecie 
na rok 2015 był zaplanowany remont i utrzymanie tej ulicy (storna 304). 
 
24. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 250) przeznaczonych jest 150 000 zł 
na budowę Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkól Ogólnokształcących Integracyj-
nych nr 7. 
 
25. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 są dwa zapisy dotyczące modernizacji szkół 
w Dzielnicy XI jeden niesprecyzowany: Modernizacja placówek oświatowych i zagospoda-
rowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI (strona 346), a drugi 
nakierowany na termomodernizację Przedszkola nr 33 (strona 348). 
 
 
Obietnice złożone przez radnego:  

• Poszerzenie współpracy z NGO – uszczegółowienie zapisów Programu Współpracy 
z NGO m. in. poprzez określenie celów szczegółowych, priorytetów oraz form 
współpracy w obszarze poszczególnych zadań publicznych ze wskazaniem Wy-
działów UMK odpowiedzialnych za ich realizację 

• Krakowski Budżet Obywatelski – zmiany organizacyjne, w regulaminie, w promocji, 
ale przede wszystkim zwiększenie kwoty oddanej na działania partycypacyjne (Bu-
dżet Obywatelski i Inicjatywa Lokalna) do 40 mln zł 

• Centrum Analiz Samorządowych (CAS). Miałoby się ono zajmować regularnym, co-
rocznym badaniem przekrojowej opinii mieszkańców – ich potrzeb, aktualnych pro-
blemów 

• Referenda w najistotniejszych sprawach miasta, ewentualne decyzje o przeprowa-
dzaniu w przyszłości referendów lokalnych na podstawie opinii CAS 

• Krakowska Rada Gospodarcza – wzmocnienie znaczenia i opinii środowisk przed-
siębiorczych, prowadzenie regularnych konsultacji z przedstawicielami firm kra-
kowskich 

Działania podjęte w celu realizacji obietnic: 

1.Poszerzenie współpracy z NGO – uszczegółowienie zapisów 
Programu Współpracy z NGO m. in. poprzez określenie celów 
szczegółowych, priorytetów oraz form współpracy w obszarze po-
szczególnych zadań publicznych ze wskazaniem Wydziałów UMK 
odpowiedzialnych za ich realizację. 
Częściowo zrealizowane 

PRAWDA 

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=42
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=42
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
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2. Zrealizowano częściowo, jest Inicjatywa Lokalna, na BO na ra-
zie 10 mln zł PRAWDA 

3. Realizowana pierwsza tura Badań społecznych Barometr Kra-
kowski  
Przygotowywana druga tura Badań 
Przygotowywana koncepcja Panelu Obywatelskiego 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

 

UZASADNIENIE 

1. Programy realizacji zadań przy współpracy organizacji pozarządowych, czyli tak zwanego 
trzeciego sektora, uchwalane są z końcem roku. W roku 2014 Program Współpracy Gminy 
Miejskiej Kraków na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie został przyjęty jeszcze przed wyborami samorządowymi, więc użyty zostanie 
jako punkt odniesienia. 
 
W roku 2014 kwota przeznaczona na realizację zadań przy współpracy NGO na rok 2015 
wyniosła w ramach budżetu Gminy Miejskiej 75 636 738 zł oraz w ramach Dzielnic Miasta 
Krakowa 301 400 zł, co stanowi łącznie 75 938 138 zł. 
 
Podpisany na początku grudnia 2015 roku Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na 
rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prze-
widuje natomiast przeznaczenie na tę współpracę 81 119 754 zł w ramach Gminy Miejskiej 
Kraków oraz 428 700 zł w ramach Dzielnic Miasta Krakowa, łącznie 81 548 454 zł. 
 
Ponieważ omawiana kwota wzrosła o ponad 5 mln zł, na tej podstawie klasyfikujemy wypo-
wiedź jako zrealizowaną. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko zmiany w roku 2015. 

2. W roku 2015 na podstawie uchwały nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 
2015 r. zadecydowano, iż na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskich w ramach bu-
dżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczona zostanie kwota 10.000.000 zł, co sta-
nowiło prawie czterokrotny wzrost w porównaniu do wydatków z roku poprzedzającego. 

 
Obietnica złożona przez radnego:  

• Działania mające na celu utworzenie kolejnych parków miejskich: 
1. Uporządkowanie i inwentaryzacja zasobów miejskich. 
2. Ustalenie zasad pozyskiwania i zagospodarowania terenów. 
3. Ustalenie zasad rewitalizacji. 
4. Zwiększenie bieżącej opieki nad terenami zielonymi. 
5. Rozszerzenie źródeł finansowania. 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=75127
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=75127
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=75127
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=75127
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80085
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80085
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80085
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80088
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80089
http://bip.krakow.pl/?news_id=66581
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Wszystkie zadanie realizowane przez Zarząd Zieleni. 
PRAWDA 

 

UZASADNIENIE 

W Statucie Zarządu Zieleni Miejskiej zapisane są zadania  

1.“utrzymanie prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni  
w oparciu o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania 
obiektami, zawierającymi m. in.: opis i inwentaryzację, przyjęte standardy utrzymania (har-
monogram zabiegów) i rejestr przeprowadzonych prac” 

2. “zarządzanie terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących 
własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub 
Skarbu Państwa “ 

3. „pełnienie funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, 
modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni” 

4. “zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostają-
cych we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa” 

5. “ pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM 
w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium 
Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych 
terenów zieleni “ 

 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Finanse: 
1. Kontynuacja bezpiecznej polityki finansowej przede wszystkim poprzez utrzy-
manie obecnego reżimu finansowego, zwłaszcza utrzymania oszczędności w wy-
datkach bieżących i w nakładach inwestycyjnych oraz utrzymanie zadłużenia na 
bezpiecznym poziomie. 
2. Poszukiwanie nowych sposobów zwiększania dochodów z PIT. Pozyskane  
w ten sposób dochody powinny być przeznaczane na czytelne i ważne cele spo-
łeczne i inwestycyjne 

 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

1. Działalność w Komisji Budżetowej 
PRAWDA 

2. Duże efekty akcji „Płać podatki w Krakowie” 
Rozpoczęcie akcji Krakowska Karta  Mieszkańca – karty lojalno-
ściowej 

PRAWDA 

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=76028
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UZASADNIENIE 

1. Bogusław Kośmider jest członkiem Komisji Budżetowej. 
Przedmioty działania Komisji: 
1. przedstawianie Radzie opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach finan-
sowych, 
2. opiniowanie projektu budżetu miasta Krakowa, 
3. wyrażanie opinii w sprawie udzielenia Prezydentowi absolutorium, 
4. przeprowadzanie analizy sprawozdań z realizacji budżetu i sporządzanie opinii dla Rady 
5. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa związanych ze zobowiązaniami  
i wierzytelnościami finansowymi, 
6. opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków lokalnych oraz opłat i cen za usługi 
komunalne, 
7. ocena systemów finansowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz efektywności 
ich gospodarowania, 
8. opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wyma-
gana jest opinia Komisji. 
 
2. Akcja “Płać podatki w Krakowie” prowadzona jest od 2012 roku. Dochód z podatków 
dochodowych od osób fizycznych na terenie gminy Kraków:  
2012: 757 119 221 zł  
2013: 780 155 830 zł (+ 23 036 609 zł w stos. do roku poprzedniego) 
2014: 806 469 404 zł (+ 26 313 574 zł w stos. do roku poprzedniego) 
2015: 869 492 010 zł (+ 63 022 606 zł w stos. do roku poprzedniego) 
2016: 943 384 546 zł (+ 73 892 536 zł w stos. do roku poprzedniego) 
 
Krakowska Karta Mieszkańca - Rada Miasta Krakowa podjęła na posiedzeniu w dniu 
13.05.2015 r. Uchwałę nr XIII/229/15 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezy-
denta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Krakowskiej 
Karty Mieszkańca, ustalającej ramy czasowe dla realizacji zadania przez Prezydenta Miasta 
Krakowa do końca 2017 roku. 
 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Urząd Miasta 
1. Dalsza poprawa szybkości działania Urzędu 
2. Rozważenie utworzenia Centrów Usług Wspólnych, które mogłyby uprościć 
kontakty mieszkańców z Urzędem 
3. Rozszerzenie działań partycypacyjnych, dzięki którym mieszkańcy bardziej za-
angażują się w działalność Urzędu 
4. Lepsze działania informacyjne ze strony Urzędu 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

1. Rozważenie utworzenia Centrów Usług Wspólnych, które mo-
głyby uprościć kontakty mieszkańców z Urzędem - Przygotowy-
wanie przez Wydział Edukacji 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_przedmiot&query=id%3D1151
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/83213/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/96120/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/112890/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20855%26typ%3Du
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2. Miejski Indeks Usług Publicznych W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

3. Lepsze działania informacyjne ze strony Urzędu 
Współpraca przy tworzeniu polityki informacyjnej NIEWERYFIKOW-

ALNE 

 

UZASADNIENIE 

 
 
 

Obietnice złożone przez radnego:  

• Rozwój gospodarczy 
1. Współpraca z uczelniami i środowiskiem naukowym 
2. Budowa społeczeństwa informacyjnego – smart city, eco city, slow city (m.in. 
projekt OPEN DATA – dostępu do informacji publicznej) 
3. Wspieranie przedsiębiorców z tych obszarów (np. projekt Nowa Huta Przyszło-
ści). 

 

Działania podjęte w celu realizacji obietnic: 

1. Działania w Komisji Innowacji PRAWDA 

2. Open data dla danych z badań społecznych W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

3. Wspieranie przedsiębiorców z tych obszarów (np. projekt Nowa 
Huta Przyszłości). 
Powołanie spółki 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

 

UZASADNIENIE 

1. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider pracuje w Komisji Innowacji 
i Wykorzystania Funduszy Unijnych RMK. 
 
Główne przedmioty działania Komisji:     
1) polityka gospodarcza miasta w zakresie innowacji i rozwoju technologicznego, 
 
2) zagadnienia związane z budową systemów "inteligentnego miasta" (smart city), 
 
3) współpraca ze szkołami wyższymi miasta, 
 
4) opiniowanie wniosków związanych z wyznaczaniem nowych terenów inwestycyjnych i 
stref aktywności gospodarczej, 
 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=65405
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=65405
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20631%26typ%3Du
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20631%26typ%3Du
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5) opiniowanie uchwał związanych z infrastrukturą komunikacyjną wokół parków technolo-
gicznych i stref aktywności gospodarczej, 
 
6) współpraca z parkami technologicznymi, centrami transferu technologii, inkubatorami 
technologicznymi akademickimi, instytucjami około biznesowymi i wspierającymi rozwój i 
innowacyjność, 
      
7)współpraca zorganizacjami pozarządowymi iszkołami na rzecz kreatywnego miasta iedu-
kacji obywatelskiej w zakresie innowacyjności, 
      
8) promocja gospodarcza Krakowa, promocja i eksport myśli technicznej ośrodka krakow-
skiego, współpraca z władzami samorządowymi z innych krajów w zakresie rozwoju i inno-
wacji, 
      
9) opiniowanie umów dotyczących udziału Gminy Miejskiej Kraków w fundacjach, spółkach 
i programach gospodarczych w zakresie rozwoju i innowacji, 
      
10) promocja programów regionalnych i unijnych w zakresie innowacyjności i rozwoju go-
spodarczego, 
      
11)współpraca zagraniczna i krajowa (w tym umowy o współpracy między Krakowem a in-
nymi miastami, kontakty z samorządami innych gmin oraz związkami i stowarzyszeniami 
gmin, w ramach wspólnych przedsięwzięć i struktur) w zakresie innowacji i rozwoju, 
      
12)monitorowanie i ocena działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Krakowa w za-
kresie dotyczącym wykorzystania przez Miasto Kraków funduszy strukturalnych i 
spójnościowych Unii Europejskiej w latach 2006 – 2010, w tym wykorzystywania zasady 
partnerstwa z podmiotami prywatnymi, 
      
13)inicjowanie przedsięwzięć, w tym projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, które mogą 
być przedmiotem współfinansowania przez fundusze UE, 
      
14) propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, procedurach aplikacyjnych i możliwościach 
korzystania z funduszy UE przez organizacje pozarządowe, 
      
15) inicjowanie działań Miasta dotyczących wspierania małych i średnich przedsiębiorstw 
Krakowa w procesie dostosowawczym do wymogów UE oraz w staraniach o skorzystanie z 
funduszy UE. 
 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Komunikacja 
1. Dalsze rozszerzanie strefy płatnego parkowania. 
2. Ograniczenie wjazdu do centrum oraz zwiększenie parkingów Park&Ride. 
3. Preferencje dla transportu publicznego i rowerowego. 
4. Preferencje dla osób płacących podatki w Krakowie 
5. Utworzenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla Krakowa i okolic. 
6. Dalsze działania w sprawie ewentualnej budowy metra w Krakowie. 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 
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1. Dalsze rozszerzanie strefy płatnego parkowania. 
Zadanie na przyszłość 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

2. Ograniczenie wjazdu do centrum oraz zwiększenie parkingów 
Park&Ride. 
Wspieranie działań UMK w tym zakresie 

PRAWDA 

3. Preferencje dla transportu publicznego i rowerowego. 
Wspieranie działań UMK w tym zakresie NIEWERYFIKO-

WALNE 

4. Preferencje dla osób płacących podatki w Krakowie 
Krakowska Karta Mieszkańca PRAWDA 

5. Utworzenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla Krakowa i oko-
lic. 
Wspieranie działań UMK w tym zakresie 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

6. Dalsze działania w sprawie ewentualnej budowy metra w Kra-
kowie. 
Złożenie poprawki o środkach na wstępne studium wykonalności 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

 

UZASADNIENIE 

2. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (strona 175) przeznaczonych jest 331 600 zł na 
budowę parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Kurdwanów. 

4. Uchwała Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2015 r. wprowadziła kierunkowe działania dla 
Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kra-
kowskiej Karty Mieszkańca.  
         
Główne założenia Krakowskiej Karty Mieszkańca: 
Osoby płacące w Krakowie podatek dochodowy od osób fizycznych mogą, na ich wniosek, 
otrzymać Krakowską Kartę Mieszkańca, również dziecko lub dzieci danej osoby mogą otrzy-
mać KKM. Krakowska Karta Mieszkańca jest zintegrowana informatycznie i funkcjonalnie z 
Krakowską Kartą Miejską. 
 
 

Obietnice złożone przez radnego:  

• Wdrażanie likwidacji niskiej emisji , dofinansowania likwidacji węglowych palenisk 
i finansowania osłonowego. W ewentualnej sytuacji wyroku unieważniającego za-
kaz palenia węglem – doprowadzenie do zmiany ustawy aby taki zakaz mógł być 
wprowadzony. W ramach zmian ustawy – wprowadzenie szeregu zmian w zakresie 
możliwości stosowania przez samorząd gminny innych działań, np. w zakresie 

https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20855%26typ%3Du
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ograniczania ruchu, wprowadzania ograniczeń postojowych i ruchowych · Wpro-
wadzanie dla części obszarów nie objętych możliwością dostarczania ciepła cen-
tralnego – lokalnych systemów grzewczych gazowych · Nadzorowanie wdrażania 
master planu dla MPEC i znaczącego zwiększenia pokrycia miasta ciepłem central-
nym · Wsparcie dla termomodernizacji · Wsparcie dla edukacji ekologicznej · 
Wsparcie dla Straży Miejskiej realizującej nadzór nad stanem powietrza 

• Zdecydowanie popieram zakaz palenia paliwami stałymi, traktując to jako warunek 
konieczny ale nie wystarczający dla poprawy powietrza w Krakowie 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

 
Działanie w Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

Wnioski ws harmonogramu likwidacji palenisk W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

Wnioski ws zmian w zasadach finansowania PONE W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

Doprowadzenie do uchwalenia rezolucji RMK ws poparcia zakazu 
palenia węglem 
Udział w rozprawach WSA i NSA ws uchwały Sejmiku z 2013 
Prezentacja stanowiska wspierającego na posiedzeniu Sejmiku 
Małopolski 
Wspieranie i konsultowanie projektu ustawy  wz zamian antysmo-
gowych – tzw Pakiet Arkita 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

 
 

UZASADNIENIE 
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2. RADNA ANNA SZYBIST 

 

Obietnice złożone przez radną:  

•  „Zamierzam zadbać o to, aby w Krakowie wycinano jak najmniej drzew. Obecnie 
robi się do dość pochopnie.” 

• „Będę zabiegać o ścieżki rowerowe, aby jak najwięcej Krakowian mogło się prze-
siąść z samochodów na rowery.” 

 

Działania podjęte w celu realizacji obietnic: 

1. udało się uratować przed wycinką pod parking drzewa przy 
Placu Inwalidów. Złożyłam w tym zakresie kilka interpelacji, 
byłam również jednym z inicjatorów akcji społecznych, które 
przyniosły pozytywny skutek: miasto odstąpiło od zamiaru wy-
cinki drzew. W tegorocznym Budżecie Miasta udało się również 
zapisać środki na rewitalizację sąsiadującego bezpośrednio z 
tym terenem Parku Krakowskiego. 

PRAWDA 

2. Wraz z mieszkańcami udało się uratować drzewa przy Placu 
Biskupim - od wielu lat planowano na tym obszarze budowę par-
kingu podziemnego. Walczyłam o odstąpienie od tej decyzji a 
także brałam czynny udział w akcjach społecznych, związanych 
z zachowaniem zieleni na tym terenie. Podobnie jak w powyż-
szym przypadku drzewa nie tylko nie zostaną wycięte, ale teren 
ten czeka rewitalizacja. Środki na plan rewitalizacji Placu Bi-
skupiego zapisano w Budżecie Miasta na rok 2016 z mojej 
inicjatywy. 

PRAWDA 

3. Duże nadzieje wiążę z powołanym w 2015 roku wspólnymi 
siłami - urzędników i radnych Zarządem Zieleni Miejskiej. 
Zadania, związane z zielenią, są teraz realizowane przez jedną 
konkretną jednostkę. Powinno to znacząco wpłynąć na jakość 
dbania o zieleń w Krakowie. 

PRAWDA 

4. O działaniach miasta w zakresie zieleni informuję mieszkań-
ców za pomocą mediów społecznościowych. 

W TRAKCIE WERY-
FIKACJI 
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5. W miarę możliwości informuję Urząd Miasta o prośbach i ini-
cjatywach mieszkańców  
w zakresie zieleni (np. wspólne sadzenie kwiatów w pustych do-
nicach na terenie Dzielnicy I). Informacje powinny bowiem prze-
pływać w obie strony a „zielone” inicjatywy mieszkańców powinny 
być wspierane przez miasto. 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

6. Dotychczas o planowanych wycinkach drzew mieszkańcy 
mogli się dowiadywać za pomocą mapy, zamieszczonej na stro-
nie: http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium/ Od stycz-
nia 2016 mapy niestety nie będą obejmowały zezwoleń na usu-
nięcie zieleni rosnącej na terenie należącym do Gminy Miejskiej 
Kraków, ponieważ zezwolenia te będzie wydawał Urząd Marszał-
kowski. Sprawy w imieniu Marszałka prowadzi  Zespół  Jurajskich 
Parków Krajobrazowych. W związku z tym postanowiłam pod-
jąć działania w kierunku jak najszybszej ponownej korelacji 
informacji o wycinkach między Urzędem Miasta a Zespołem 
JPK. 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

7. Rada Miasta Krakowa podejmuje decyzje w sprawie zniesienie 
formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody. 
Biorę udział w konsultacjach organizacji pozarządowych i instytu-
cji, które dysponują wynikami badań poszczególnych drzew, aby 
nie podjąć w głosowaniu nieuzasadnionej decyzji. 

W TRAKCIE WERY-
FIKACJI 

8. Zarówno w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 jak i 2016, 
dzięki poprawkom klubu Platformy Obywatelskiej, którego jestem 
członkiem, udało się znacznie zwiększyć środki na budowę ście-
żek rowerowych. Jestem w grupie radnych, inicjujących te dzia-
łania i zapisy budżetowe. Uważam jednak, że środki na ten cel są 
wciąż zbyt małe.  

W TRAKCIE WERY-
FIKACJI 

9. Na prośbę mieszkańców interpelowałam w sprawie montażu 
stacji rowerowej na pętli tramwajowej w Łagiewnikach. Otrzyma-
łam pisemne zapewnienie, iż stacja ta będzie uruchomiona. PRAWDA 

 

 

http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium/
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UZASADNIENIE 

1. Radna złożyła 3 interpelacje w sprawie wycinki drzew przy pl. Inwalidów: 20.01.2014 r., 
14.01.2015 r., 11.02.2015 r. 
Miasto wstrzymało się od wycinki drzew. W akcję obrony roślin włączył się także Bogdan 
Klich oraz krakowscy artyści, którzy uszyli stroje dla drzew. W akcji aktywny udział brała 
radna A. Szybist. W budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. została przewidziana kwota 100 
000 zł na modernizację Parku Krakowskiego. 

2. W budżecie na 2016 r. przewidziano także środki na rewitalizację Placu Biskupiego (50 
000 zł). W obronie zieleni na Placu powstała inicjatywa “Plac Biskupi”, w którą włączała się 
m.in. A. Szybist. Mieszkańcy Krakowa wysyłali także listy do Prezydenta przeciwko budowie 
parkingu. 

3. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie został powołany przez Radę Miasta Krakowa i roz-
począł działalność w dniu 1 lipca 2015 r. Jest jednostką miasta powołaną w celu zarządzania 
terenami zieleni miejskiej w Krakowie. 

9. Radna złożyła interpelację 27 maja 2015 roku w sprawie zainstalowania stacji rowerowej 
na pętli tramwajowej Łagiewniki. 

 

Obietnice złożone przez radną:  

• Poprawa procesu konsultacji społecznych dla mieszkańców Krakowa 

• Skoordynowanie ruchu pieszo – rowerowego, tworząc nowe ścieżki rowerowe 

• Dbałość o ochronę naszych danych osobowych i wizerunku przy wprowadzaniu 
monitoringu wizyjnego. 

 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

1. Za pomocą mediów społecznościowych, w mediach lokalnych, 
w dwutygodniku Krakow.pl propaguję zarówno stronę dialogspo-
leczny.krakow.pl, jak i Miejskie Centrum Dialogu (miejska strona 
na facebook’u, służąca konsultacjom społecznym), aby przede 
wszystkim mieszkańcy dowiadywali się z wyprzedzeniem,  jakie 
konsultacje są planowane w najbliższym czasie. 

PRAWDA 

2. Czynnie zachęcam mieszkańców i członków ruchów miejskich 
do uczestniczenia (a także sama uczestniczę) w konsultacjach, 
głównie dotyczących zieleni w mieście. 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_Mi%C4%99dzysesyjna_Anna_Szybist_2015-01-20.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_V_Anna_Szybist_2015-01-14.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_VII_Anna_Szybist_2015-02-11.PDF
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/drzewa-przy-placu-inwalidow-uratowane-nie-bedzie-wycinki/
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/kubraczki-dla-drzew-w-protescie-przeciwko-parkingowi-w-krakowie/wy7sys
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://www.placbiskupi.pl/petycja-przeciw-planom-budowy-parkingu-podziemnego-pod-placem-biskupim/
http://www.placbiskupi.pl/kwestia-parkingu/wybory-z-naszej-perspektywy/
http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/files/objects/2155/35/konsultacje%20parkingi%20kubaturowe%20-%20postulaty%20zbiorowe.pdf
http://zzm.krakow.pl/
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_XIV_Anna_Szybist_2015-05-27.PDF
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3. Osobiście rozniosłam kilkaset ulotek, dystrybuowanych 
przez Urząd Miasta, informujących o tym, czym jest budżet oby-
watelski i jak można w nim uczestniczyć. Moim zdaniem budżet 
obywatelski jest jednym z najlepszych narzędzi do otrzymania re-
alnych informacji o potrzebach mieszkańców. 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

4. Dzięki uwagom organizacji, pomagających zwierzętom, udało 
się między innymi przywrócić w Krakowie możliwość finansowania 
kastracji wolnożyjących kotów ze środków miejskich, o co wal-
czono od 2012 roku. Apelowałam o to wielokrotnie. 

W TRAKCIE WERY-
FIKACJI 

5. Współpracuję z radnymi dzielnic, ponieważ to oni dysponują 
najbardziej szczegółowymi informacjami na temat konkretnych po-
trzeb mieszkańców. To właśnie konsultacje z radnymi dzielnic są 
źródłem wszystkich moich poprawek do Budżetu Miasta 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

6. Na co dzień pracuję w Komisji Dialogu Obywatelskiego. W 2015 
roku przystąpiłam do zespołu  ds. opracowania projektu uchwały w 
sprawie konsultacji społecznych. Obecnie czekamy na przygoto-
wanie przez stronę prezydencką Krakowskiej Białej Księgi Dialogu 
Społecznego, która będzie dokumentem wyjściowym do prac ze-
społu. 

PRAWDA 

7. To zadanie na ten rok, monitoring ma zostać rozszerzony w 
związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.( Dbałość o ochronę na-
szych danych osobowych i wizerunku przy wprowadzaniu monito-
ringu wizyjnego.) 
 

PRAWDA 

8. W czasie kampanii wyborczej złożyłam krakowianom obietnicę, 
dotyczącą poprawy bytowania zwierząt w Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierząt przy ul. Rybnej. Byłam inicjatorką poprawki do Bu-
dżetu Miasta, dzięki której w schronisku w miejsce przestarzałych i 
rozlatujących się pieców powstała nowa kotłownia. Obecnie od-
bywa się również przebudowa starego szpitala dla zwierząt na te-
renie schroniska. Nowa lecznica pozwoli na profesjonalną opiekę 
medyczną nad bezdomnymi zwierzętami na co dzień oraz pomoże 
ratować psy i koty przywiezione do schroniska po wypadkach. 

PRAWDA 

 

UZASADNIENIE 

1. Radna za pomocą swojego profilu na Facebooku propaguje stronę dialogspoleczny.kra-
kow.pl oraz Miejskie Centrum Dialogu. Świadczą o tym m. in. wpisy z: 11 stycznia 2015: 
Zielone konsultacje w Krakowie. Weź udział!, 26 stycznia 2015: Działasz aktywnie w jakiejś 

https://www.facebook.com/szybist/?fref=ts
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organizacji pozarządowej lub w grupie nieformalnej działającej na rzecz krakowskiej spo-
łeczności lokalnej,  20 stycznia 2015: Jeszcze do 1 lutego możesz zabrać głos w konsulta-
cjach nt. nowych zasad wjazdu na Rynek Główny: http://bit.ly/1RSVKiX. 

4. Rada Miasta przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2016.   
 
Rozpoczęcie akcji bezpłatnej sterylizacji i kastracji bezdomnych wolno żyjących kotów pla-
nowane jest w marcu każdego roku. 
 
6. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie bip.krakow.pl radna pracuje w Komisji Dia-
logu Społecznego RMK.  
Zgodnie z UCHWAŁĄ NR III/19/14 RADY MIASTA KRAKOWA pzedmiotem działania komi-
sji są: 
      
1) monitorowanie działań Dzielnic Miasta Krakowa, 
      
2) inicjowanie i opiniowanie zmian w strukturze wydziałów i jednostek organizacyjnych 
Urzędu Miasta Krakowa i jednostek budżetowych, 
      
3) monitorowanie pracy wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa 
oraz pozostałych jednostek budżetowych, 
      
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, konsultowanie działań Miasta w tym zakre-
sie, 
      
5) przygotowywanie i konsultowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
      
6) prowadzenie konsultacji działań miasta w zakresie inwestycji i działań bieżących, 
      
7) opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wyma-
gana jest opinia Komisji.  
     
 
7. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zapisana jest budowa systemu monitoringu 
wizyjnego (s. 198), na którą ma zostać wydane 2 500 000 zł. 
 
8. Na stronie schroniska możemy przeczytać, że modernizacja kotłowni została ukończona. 
“Z wielka radością możemy zakomunikować, że został ukończony pierwszy etap inwestycji 
prowadzonej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa na terenie Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Obejmował on modernizację kotłowni, czyli: 
- doprowadzenie i podłączenie gazu do budynku  
- zamontowanie pieców, zasilanych gazem, mających na celu ogrzewanie budynku schro-
niska: części szpitalnej, pomieszczeń kocich, części socjalnej oraz części biurowej. Dodat-
kowo piece ogrzewają wodę użytkową, co jest dużo wydajniejsze niż ogrzewanie elek-
tryczne (bojlery i przepływowe ogrzewacze), które było do tej pory. 
 
Drugi etap inwestycji, czyli budowa budynku szpitalnego jest w trakcie realizacji. Niestety 
jak każda robota budowlana, wiąże się to z pewnymi utrudnieniami. O postępach budowy 
będziemy informować.” 
 

http://bit.ly/1RSVKiX
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65242&sub=wtoku
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=80714
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=80714
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28840
https://bip.krakow.pl/?sub_dok_id=65424https://bip.krakow.pl/?sub_dok_id=65424
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20637%26typ%3Du
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://www.schronisko.krakow.pl/Strona_główna/56804-Modernizacja_kotłowni_ZAKOŃCZONA.html
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W budżecie na 2015 rok na przebudowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ryb-
nej 3 przeznaczono 750 tys. zł    
Zakres rzeczowy w 2015 r. obejmował: 
Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 obejmująca moderni-
zację kotłowni i przebudowę budynku lecznicy dla zwierząt o pow. uż. 228 m2.  
 
Według sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku zaangażowano na ten 
cel 73 800 zł, uzyskano pozwolenie na budowę. 
 
W budżecie Miasta Krakowa  na 2016 rok na przebudowę  Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt przy ul. Rybnej 3 przeznaczono 500 000 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/143199/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
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3.  RADNA MAŁGORZATA JANTOS  

 

Obietnica złożona przez radną:  

• Obietnica, ze miasto nie będzie przeszkadzać przedsiębiorcom. 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: brak 

 

Obietnice złożone przez radną:  

• Przekazywanie większej ilości zadań sektorowi niepublicznemu 

• Wdrażanie inteligentnych sieci energii 

• Należy zbudować koncepcję rewitalizacji Podgórza, Nowej Huty 

• Utworzenie „karty praw mieszkańca” – byłoby to rodzaj zobowiązania władz wobec 
społeczności lokalnej. Karta pokazywałaby konkretne programy i działania realizo-
wane w skali całego miasta. Pokazywałaby obszary świadczeń dostępnych dla 
mieszkańców, określała standardy konkretnych usług publicznych i politykę ce-
nową 

• Podniesienie jakości edukacji 

•  Władze miasta winny jednakowo traktować placówki prowadzone przez różne pod-
mioty. 

 

Działania podjęte w celu realizacji obietnic:  

1. Pan prezydent Jacek Majchrowski wyznaczył do współpracy z 
sektorem NGO wiceprezydenta Andrzeja Kuliga. Jestem uczest-
niczką forum NGO, ale to pan Kulig czuwa nad przekazywaniem 
zadań poprzez urzą sektorowi niepublicznemu. Na razie doprowa-
dziłam, z paroma osobami  do uruchomienia Budżetu Obywatel-
skiego w Krakowie. Starałam się zainteresować BO radnych i 
urzędników. 

PRAWDA 



 

 24 

2. Wprowadzenie ISE nie jest proste. Jednym z głównych elemen-
tów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy (ang. 
Smart Metering) – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i 
analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i me-
diów komunikacyjnych. Bazuje on na trzech obszarach: 
 1 metrologii (zbieranie danych, przetwarzanie danych), 
 2 telekomunikacji i sieciach komputerowych (przesyłanie da-

nych), 
 3 technologiach informatycznych (przetwarzanie, składowa-

nie i prezentacja danych).  I znów tutaj też nie jest zbyt ła-
two.Na razie Kraków zorganizował, jako pierwsze duże 
miasto  przetarg na energię elektryczną. Nie wiem, czy 
po mojej interpelacji, ale tak się stało. Obiecano, że 
przed ogłoszeniem przetargu zmodernizowane zostana 
liczniki energii (zwłaszcz w instytucjach użyteczności pu-
blicznej).  

FAŁSZ 

3. Według Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki inteligentne 
sieci energetyczne mogą zacząć działać w naszym kraju już 
w 2015-2017 r. Wprowadzenie systemu jest szansą na demono-
polizację rynku energii elektrycznej, na odzyskanie obywatelskiej 
kontroli nad energetyką. Tak więc tyle na dzisiaj. 

PRAWDA 

4. Rewitalizacja Podgórza i Nowej Huty (ostatnio komplet-
nie się rozjechała koncepcja "Nowa Huta Przyszłości") NIEWERYFIKO-

WALNE 

5. Ostatnia debata i spory dotycząca ochrony niepublicznej 
edukacji (moje stanowisko można przesledzić w mediach). 
Rodzice dają dzieci do szkół niepublicznych, w eduka-
cji publicznej są wolne miejsca. Urząd, tak samo jaki i 
rząd nie traktuje równo podmiotów.Zaniepokojona jestem 
rządowym stanowiskiem wobec edukacji niepublicznej, jak 
i edukacji domowej ((homeschooling). 

PRAWDA 

 

UZASADNIENIE 

1. Jacek Majchrowski rzeczywiście powierzył stanowisko zastępcy prezydenta Krakowa ds. 
pomocy społecznej, kultury i promocji miasta Andrzejowi Kuligowi, który jest też odpowie-
dzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego.  

http://krakow.pl/informacje/194381,331,komunikat,andrzej_kulig_nowym_zastepca_prezydenta_krakowa__wideo_.html
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Wg uchwały Prezydenta w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy 
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, zastępca ten: 
“Zastępca Prezydenta współpracuje z odpowiednimi dla jego obszaru merytorycznego or-
ganizacjami pozarządowymi.” 
Zgodnie z protokołami z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego, Małgorzata Jantos 
uczestniczyła w dwóch posiedzeniach dotyczących BO.  M. Jantos nie figuruje jednak w 
Radzie Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Niemniej jednak w rozmowach z mediami 
oraz na stronie Rady Miasta wspomina się o Radnej jako o autorce pomysłu BO w Krakowie. 
  
 
2. Kraków zorganizował przetargi na zakup energii elektrycznej do budynków Starostwa 
Powiatowego w Krakowie i jednostek Powiatu Krakowskiego - pierwszy w roku 2010. 
21.12.2011 r. weszła w życie uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta 
Miasta Krakowa dotyczących rozpoczęcia i propagowania akcji pt. „Tańsza energia dla Kra-
kowa”.  
Kraków nie był jednak pierwszym dużym miastem, które ogłosiło przetarg na zakup energii 
elektrycznej. Jak pokazują analizy, pierwszymi miastami, ogłaszającymi przetarg już w 2008 
r., była Gdynia, Częstochowa i Rzeszów. W 2009 r. taki przetarg ogłosiło miasto Olsztyn. 
Na potrzeby tej analizy uznajmy je za miasta duże, a więc posiadające prawa powiatu i 
ponad 100 tys. mieszkańców. 
M. Jantos rzeczywiście złożyła interpelację dot. ISE jeszcze 24.06.2013 r., uzyskując odpo-
wiedź, iż montaż inteligentnych układów pomiarowych jest planowany od 2014 r. W odpo-
wiedzi nadmieniono, że przejście na ISE wiąże się z modernizacją liczników. 

 

3. M. Jantos powołuje się najprawdopodobniej na informacje z portalu Inteligentna Energia, 
które podają, że wg Prezesa URE ISE mogą działać w Polsce już od 2015-2017 r.  
Należy jednak zwrócić uwagę na nowsze analizy, które pokazują jednak, że projekt ten naj-
prawdopodobniej się opóźni a inteligentne liczniki mają być zainstalowane do końca 2020 
r. u 80% odbiorców państw Unii Europejskiej, a zakończenie ich instalacji przewiduje się na 
2029 r. 

 

4. Słowa M. Jantos w zakresie rewitalizacji Podgórza i Nowej Huty nie są możliwe do zwe-
ryfikowania, gdyż zawierają informacje zbyt ogólne i cząstkowe a także są w pewnym sensie 
opinią autorki. 

 

5. Wg danych z dokumentu “Oświata krakowska w roku szkolnym 2014/2015” liczba 
uczniów w latach 2011/12-2014/15 w samorządowych szkołach podstawowych wzrosła 
o ok. 5%. W szkołach podstawowych dotowanych także nastąpił wzrost o ok. 17,6%. Do 
szkół podstawowych niepublicznych w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 2 642 
dzieci a w 2014/2015 już 3 065. 
Natomiast w samorządowych gimnazjach spadła liczba uczniów o ok. 13%, a w gimna-
zjach dotowanych wzrosła o 29%. Do gimnazjów niepublicznych w roku szkolnym 
2013/2014 uczęszczało 1 532 uczniów a w 2014/2015 - 1 611. Można więc mówić o wzro-
ście liczby uczniów w szkołach niepublicznych. 

 

http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/2678/w_sprawie_okreslenia_zakresu_uprawnien_i_obowiazkow_Zastepcy_Prezydenta_Miasta_Krakowa_ds._Polityki_Spolecznej,_Kultury_i_Promocji_Miasta.html
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66237
http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/579/w_sprawie_powolania_Rady_Budzetu_Obywatelskiego_miasta_Krakowa.html
http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/malgorzata-jantos-budzet-obywatelski-pokazuje-czego-chca-mieszkancy/
https://radamiastakrakowa.wordpress.com/category/budzet-obywatelski/
http://bip.malopolska.pl/spkrakow/Article/get/id,255669.html
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=49202
http://www.energia365.pl/dokumenty/Przetargi_ENERGOinfo.PL.pdf
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelectData.aspx?s=lud&y=2008&t=00/22/62/011
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelectData.aspx?s=lud&y=2008&t=00/24/64/011
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelectData.aspx?s=lud&y=2008&t=00/18/63/011
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelectData.aspx?s=lud&y=2008&t=00/28/62/011
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_LXXVII_Ma%C5%82gorzata_Jantos_2013-06-26.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Odp_LXXVII_Ma%C5%82gorzata_Jantos_2013-06-26.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Odp_LXXVII_Ma%C5%82gorzata_Jantos_2013-06-26.PDF
http://ise.ews21.pl/index.php?page=ise
http://wysokienapiecie.pl/sieci/868-inteligentne-liczniki-dopiero-za-15-lat
http://wysokienapiecie.pl/sieci/868-inteligentne-liczniki-dopiero-za-15-lat
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128675/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/147057/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128675/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/147057/karta
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4. ADAM KALITA  

 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Obiecał obronę wszystkich placówek oświatowych i stołówek szkolnych. 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

Nie przewidywałem, że obrona placówek szkolnych przed za-
mknieciem bedzie nadal tak aktualna. W ostatnim czasie Pani 
Prezydent przedstawiła projekt likwidacji krakowskich gimna-
zjów. Oczywiscie bedę przeciwstawiał sie takiej praktyce. Szcze-
gólnie w sytuacji kiedy Rzad RP zmierza do reformy szkół. 
Wspólnie z klubem PiS złożyłem poprawki do budżetu na 
2016 rok dotyczace dofinansowania stołówek szkolnych i 
darmowych biletów MPK dla uczniów szkół podstawowych / 
zgodnie z zapewnieniem Prezydenta Krakowa i zabezpieczo-
nymi finansami darmowe bilety beda obowiazywały od wrze-
śnia br / i gimnazjów. 

PRAWDA 

 

UZASADNIENIE 

W wykazie projektów uchwał pojawiły się uchwały z zamiarem likwidacji kilku krakowskich 
gimnazjum złożone przez Prezydenta Miasta Krakowa druki nr 687-690. 
Zgodnie z uchwałą z dnia 7.10.2015 roku ustalono kierunki działania Prezydenta Miasta 
Krakowa polegające na wprowadzeniu bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej dla 
wszystkich uczniów krakowskich szkół. 

 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Wprowadzenie nowego, autorskiego programu finansowania instytucji kultury. 
Projekt pozwoli uratować wiele instytucji w Krakowie 

 

 

 

http://bip.krakow.pl/?dok_id=65242&sub=wtoku
https://przejrzystykrakow.pl/druki/1389/tresc
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Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

Przedstawiłem projekt finansowania działań kulturalnych. W 
pierwszym etapie projekt dotyczy nowego sposobu finansowania 
przedsiewzięć teatralnych, skierowany jest do twórców, dla któ-
rych zawodowe teatry sa "zamkniete". W chwili obecnej trwaja 
prace w Wydziale Kultury RM nad skonkretyzowaniem tego pro-
jektu. Jeżeli ten projekt uzyska akceptację środowiska teatralnego 
i oczywiscie RM bedę kontynuował prace nad innymi miejskimi in-
stytucjami kultury. 

W TRAKCIE WERY-
FIKACJI 

 

UZASADNIENIE 

Zwróciliśmy się z wnioskiem  o udostępnienie informacji publicznej w celu weryfikacji pro-
jektu oraz ustaleniu etapu prac nad wnioskiem w Wydziale Kultury RM. 

 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Budżet Obywatelski powinien zostać poddany procesowi jego stopniowego zwięk-
szania, ale do pewnej granicy, by Budżet Obywatelski nie ubezwłasnowolnił Rady 
Miast 

 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

Na dzień dzisiejszy realizacja budżetu obywatelskiego jest / nie-
stety / fikcją przede wszystkim z powodu małego czasu na reali-
zację projektów i słabego przygotowania własciwych urzędników 
UMK do jego realizacji. W RM trwaja prace na zmianą organiza-
cyjną budżetu obywatelskiego tak aby inicjatywy mieszkań-
ców Krakowa udawało sie sprawnie i efektywnie realizować. 
W 2016 roku nalezy doprowadzić do zrealizowania projektów z lat 
poprzednich. 

PRAWDA 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z danymi Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, na realizację przed-
sięwzięć w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono 
ponad 14 milionów złotych. Na realizację ogólnomiejskiego BO przeznaczono 10 milionów 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/146191/karta
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złotych, podczas gdy w pierwszej edycji było to 2,7 miliona. Stanowi to prawie czterokrotny 
wzrost.    
W pierwszej edycji BO wybranych zostało 68 projektów za ok. 4,5 miliona złotych. Do paź-
dziernika wykonano 55% z nich. W badaniu przeprowadzonym przez Pracownię Badań i 
Innowacji Społecznych “Stocznia”, co trzeci autor wybranego w głosowaniu projektu sygna-
lizował trudności w jego realizacji. Ponadto, prawie 30% źle lub bardzo źle oceniło 
współpracę z UM na tym etapie BO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/146191/karta
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5. RADNY MICHAŁ DREWNICKI  

 

Obietnice złożone przez radnego:  

• Więcej wydarzeń w Nowej Hucie. Drewnicki pisze: „Jako radny miasta ożywię Nową 
Hutę, bo nasza dzielnica ma potencjał!” 

• „Będę walczył o pieniądze dla Nowej Huty na drogi i ścieżki rowerowe, na szkoły i 
obiekty sportowe, dla młodych i seniorów, bo nasza dzielnica ma potencjał!” 

•  Więcej nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów w Nowej Hucie. 

• Dołożę wszelkich starań, by w Nowej Hucie powstawały inwestycje, które będą 
przeznaczone dla ludzi młodych. 

 

Działania podjęte w celu realizacji obietnic: 

1. Byłem autorem uchwały kierunkowej wzywającej do ochrony 
plenerowych dzieł sztuki, szczególnie w Nowej Hucie 

PRAWDA 

2. Jako wiceprzewodnicący na komisji Dialogu Obywatelskiego 
przygotowaliśmy uchwałę tworzącą program Małych Grantów Hi-
storycznych, który pozwoli na stworzenie wielu ciekawych inicja-
tyw, na wzór Żywych Lekcji Historii w Mistrzejowicach 

PRAWDA 

3. Udało się wywalczyć (po dwóch latach), że na linii nr 52 jeżdżą 
najnowsze, niskopodłogowe "Krakowiaki". "Krakowiaki" zaczęły 
również jeździć na linii nr 4. Do tej pory do Nowej Huty niskopod-
łogowce jeździły tylko na linii nr 14 PRAWDA 

4. Złożyłem 70 interpelacji do Prezydenta Miasta, z czego prak-
tycznie wszystkie dotyczyły Nowej Huty, jej rozwoju, poprawy wa-
runków życia, ale także bieżące interwencje przekazywane przez 
mieszkańców 

FAŁSZ 

5. Nakładki drogowe w Nowej Hucie 
NIEWERYFIKOW-

ALNE 
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6. Uchwała kierunkowa dot. przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej -
przyspieszenie przesuwanego terminu realizacji PRAWDA 

7. Kontakt z mieszkańcami poprzez aktualizowaną na bieżąco 
stronę internetową, maila, facebook, twitter PRAWDA 

8. Praca w komisji Planowania Przestrzennego, ochrona terenów 
zielonych przed zabudową, m.in. zablokowanie budowy centrum 
handlowego na terenach zielonych powyżej pętli Mistrzejowice PRAWDA 

 

UZASADNIENIE 

1. 8.03.2015 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezy-
denta Miasta Krakowa, w zakresie inwentaryzacji i ochrony plenerowych dziel sztuki 
''Sztuka w plenerze''.  
Program ma prowadzić do systematycznego czyszczenia i renowacji plenerowych dzieł 
sztuki, a także by przy każdej z rzeźb i pomników znajdowała się tabliczka informująca o 
historii dzieła i jego autorze. Pod projektem tej uchwały podpisany jest radny Michał Drew-
nicki. W uzasadnieniu szczególną uwagę poświęca się dziełom sztuki w Nowej Hucie. O 
działaniach radnego pisze także serwis Love Kraków. 

 

2. Radny Michał Drewnicki jest wiceprzewodniczącym komisji Dialogu Obywatelskiego, 
która przygotowała uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta 
Krakowa dot. ustanowienia programu Małych Grantów Historycznych Miasta Krakowa oraz 
określenia zasad ich przyznawania. 

 

3. Od 31.10.2015 r. na linii nr 4 jeżdżą tramwaje typu “Krakowiak” wyprodukowane przez 
PESA Bydgoszcz SA.  
Według informacji MPK, także linia nr 52 jest obsługiwana przez “Krakowiaki”. Jednak w 
listopadzie 2015 r. mediach pojawiły się wzmianki, że wycofano się z tego pomysłu. Radio 
Kraków informowało, że “na linii 52 zostanie wymieniona połowa taboru”. Miesiąc później 
Gazeta Krakowska donosiła o tym, że “Krakowiaki” nie mieszczą się na pętli Czerwone 
Maki, w związku z tym wycofano te tramwaje z obsługi linii nr 52. 9.12.2015 r. tramwaje 
wróciły jednak na trasę 52, po tym jak oszlifowano krawężniki na pętli na Ruczaju. 
 
 
4. Według krakowskiego BIP-u Michał Drewnicki złożył 62 interpelacje w ciągu VII kadencji 
Rady Miasta. 48 z nich dotyczyło bezpośrednio Nowej Huty, m.in. komunikacji miejskiej, 
infrastruktury sportowej czy rewitalizacji dzielnicy, a także spraw przekazanych przez miesz-
kańców. Interpelacje dot. Nowej Huty stanowią więc nieco ponad 77% interpelacji. 
 
 
5. Według informacji ze strony ZIKiT w roku 2015 wyremontowano “ok. 57 km jezdni i chod-
ników za pomocą metody nakładkowej oraz 38 km w ramach bieżącego utrzymania dróg.” 

http://bip.krakow.pl/index.php?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20987%26typ%3Du&vReg=1
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=77370
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/plenerowe-rzezby-wroca-do-lask_9537.html
http://bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_sklad&query=id%3D1164
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=78442
http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,3948,krakowiaki-od-soboty-na-czworce.html
http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,4009,mpk-sa-w-krakowie-ma-juz-wszystkie-36-krakowiakow.html
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/triumf-pasazerow-z-osiedla-piastow-tramwaje-krakowiaki-pojada-na-linii-numer-52/
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/triumf-pasazerow-z-osiedla-piastow-tramwaje-krakowiaki-pojada-na-linii-numer-52/
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9143768,krakow-krakowiaki-nie-pojada-zle-tory-i-przystanki,id,t.html
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9143768,krakow-krakowiaki-nie-pojada-zle-tory-i-przystanki,id,t.html
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/tramwaj-krakowiak-wrocil-na-trase-numer-52-tory-zostaly-oszlifowane/
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/tramwaj-krakowiak-wrocil-na-trase-numer-52-tory-zostaly-oszlifowane/
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=65247&sub=interpelacje&co=findWyn.php&ktory=0&ileWierszy=10&nrSesji=&imieNazwisko=Micha%C5%82+Drewnicki&interpelacja=&dataZOd=2014-11-21&dataZDo=2016-01-30&find=1
http://zikit.krakow.pl/ogolne/196493,1787,komunikat,konczy_sie_rok_intensywnej_pracy.html
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ZIKiT informuje, że przebudowano m.in. ul. Reduta czy ul. Francesco Nullo oraz utworzono 
miejsca postojowe przy al. Andersa, al. Przyjaźni czy ul. Architektów i Wawelskiej. Nie ma 
jednak szczegółowych informacji czy jezdnie te remontowano metodą nakładkową.  
W budżecie miasta na rok 2016 przewidziano remonty metodą nakładkową na m.in. ul. Wi-
ślickiej i Meissnera (s. 412). 
Nie ma jednak informacji w jakim stopniu do budowy w/w dróg i chodników przyczynił się M. 
Drewnicki. 

 

6. 9.09.2015 r. została przyjęta uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezy-
denta Miasta Krakowa w zakresie przebudowy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Wcześniej 
realizacje tej inwestycji planowano na lata 2021-2023. 

 

7. Radny na bieżąco informuje o działaniach swoich oraz swojej partii poprzez kanały spo-
łecznościowe zarówno na Facebooku, jak i Twitterze. Posiada również stronę internetową, 
na której znajduje się formularz kontaktowy. Na stronie radnego Drewnickiego w Biuletynie 
Informacji Publicznej podany jest również adres e-mail. 

 

8. Michał Drewnicki jest członkiem komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowi-
ska. Radny wielokrotnie składał interpelacje dotyczące ochrony terenów zielonych przed 
zabudową. Kilkakrotnie interweniował w sprawie terenów zielonych Mistrzejowic (interpela-
cje z 19.12.2014, 15.04.2015, 24.06.2015, 24.07.2015).  
Interpelacja z 15.04.2015 r. dotyczyła zablokowania budowy centrum handlowego powyżej 
pętli Mistrzejowice. W tym czasie postępowanie administracyjne w sprawie planu zabudowy 
zgłoszonego przez inwestora było zawieszone. Radny uzyskał odpowiedź, zgodnie z którą 
wspomniane postępowanie mogło zostać umorzone po okresie zawieszenia tylko w wy-
padku, gdyby Rada Miasta Krakowa w okresie zawieszenia uchwaliła własny plan zagospo-
darowania wskazanego terenu. Ostatecznie inwestor wycofał się z inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21040%26typ%3Du
http://krakow.pl/informacje/193717,332,komunikat,poczekamy_na_remont.html
https://www.facebook.com/MichalKDrewnicki?fref=ts
https://twitter.com/michaldrewnicki
http://drewnicki.pl/
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=65388
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_sklad&query=id%3D1154
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_Mi%C4%99dzysesyjna_Micha%C5%82_Drewnicki_2014-12-19.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_XI_Micha%C5%82_Drewnicki_2015-04-15.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_XVIII_Micha%C5%82_Drewnicki_2015-06-24_3.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_Mi%C4%99dzysesyjna_Micha%C5%82_Drewnicki_2015-07-24.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Odp_XI_Micha%C5%82_Drewnicki_2015-04-15.PDF
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/nie-bedzie-terminalu-przy-petli_9185.html
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6. RADNY ALEKSANDER MISZALSKI 

 

Obietnica złożona przez radnego:  

• 10-krotne zwiększenie funduszy na Budżet Obywatelski.  

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

W porównaniu do pierwszej edycji środki wzrosły 4 - krotnie. W 
dalszym ciągu będę postulował ich zwiększanie, chociaż spada-
jąca frekwencja nie jest niestety sprzymierzeńcem w tej walce. PRAWDA 

 

UZASADNIENIE 

W  2014 roku, na pierwszą edycję krakowskiego BO przeznaczono 4,5 mln zł,a w 2015 roku 
- 14 mln zł, co oznacza, że przeznaczone środki zwiększyły się 3,1- krotnie. Jednak jeśli 
chodzi jedynie o zadania ogólnomiejskie to w 2014r. przeznaczono na nie 2,7 mln zł. a w 
2015r. 10 mln zł. i jest to istotnie prawie 4-krotny wzrost. 
W 2014 r. zagłosowało 67 320 osób, co stanowi 10% uprawnionych do głosowania. W 2015 
r. oddano 50 061 głosów, co dało frekwencję na poziomie 7,5 % (spadek o 2,5 pkt proc.) 

 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Promocja miasta oraz przyciąganie inwestycji 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

Jako przewodniczący Komisji Promocji i Turystyki co dwa tygo-
dnie na Komisji poddaję  kolejne aspekty promocji Krakowa pod 
dyskusję, zgłaszam nowe pomysły i wspólnie rozwiązujemy ko-
lejne problemy co sumarycznie składa się na poprawę promocji 
miasta. Ciężko wymienić wszystkie te kwestie, całość dokumenta-
cji znajduje się w protokołach z Komisji. https://bip.kra-
kow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_posiedzenia&qu-
ery=id%3D1163 

PRAWDA 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129119/karta
http://krakow.pl/polecamy/195163,1463,komunikat,ewaluacja_drugiej_edycji_budzetu_obywatelskiego.html
http://krakow.pl/aktualnosci/144101,26,komunikat,budzet_obywatelski__jak_glosowali_mieszkancy_.html
http://krakow.pl/aktualnosci/193030,26,komunikat,budzet_obywatelski__jak_glosowali_mieszkancy_.html
http://krakow.pl/aktualnosci/193030,26,komunikat,budzet_obywatelski__jak_glosowali_mieszkancy_.html
https://bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_posiedzenia&query=id%3D1163
https://bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_posiedzenia&query=id%3D1163
https://bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_posiedzenia&query=id%3D1163
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UZASADNIENIE 

 
Aleksander Miszalski jest przewodniczącym Komisji Promocji i Turystyki w Radzie Miasta 
Krakowa od grudnia 2015 r. Posiedzenia komisji zwykle odbywają się w dwutygodniowych 
odstępach czasu. Na posiedzeniu 19 grudnia 2015r. Aleksander Miszalski proponował np. 
wzmocnienie strony internetowej miasta. 

 

Obietnice złożone przez radnego:  

•  2 x więcej pieszych patroli Policji 

• Obowiązkowy monitoring przed sklepami monopolowymi 

•  Miejska jednostka usuwająca napisy na murach w ciągu 24h 

• Wykup terenów prywatnych pod zieleń i parki 

• Bulwary Wiślane nowym salonem Krakowa 

• Otwarcie ogrodów klasztornych 

• Siłownie na otwartym powietrzu, trasy spacerowe, place zabaw 

• Podłączenie jak największej ilości budynków pod MPEC 

• Karta Krakowianina która da: bezpłatną komunikację miejską dla osób płacących 
podatki w Krakowie, preferencję w zapisach do żłobków i przedszkoli dla krako-
wian, zniżki w muzeach, teatrach, domach kultury i na basenach 

• Budowa i remonty dróg, linii tramwajowych i parkingów Park & Ride 

• 30 milionów rocznie na ścieżki rowerowe 

• Parkingi dla turystów poza ścisłym centrum miasta 

• Miejskie Inkubatory Przedsiębiorczości – bezpłatny internet, porady prawne i księ-
gowe dla firm 

• Targi firm z miasta i regionu – kupując lokalnie dajesz pracę 

• Promocja miasta i przyciąganie inwestycji – nowe miejsca pracy 

 

 

 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20656%26typ%3Du
https://bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_posiedzenia&query=id%3D1163
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada6kdn/show_pdfdoc.php?id=80055
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Działania podjęte w celu realizacji obietnic: 

1. Skierowaliśmy w tej sprawie rezolucję do Sejmu [monitoring 
przed sklepami monopolowymi] PRAWDA 

2. Działają Pogromocy Bazgrołów, z którymi stale współpracuję, 
m.in. składając w ich imieniu szereg interpelacje oraz podnosząc 
temat na Komisji Promocji i Turystyki MANIPULCJA 

3. Przeznaczyliśmy w 2016 roku 40 mln na wykup terenów (Za-
krzówek, Młynówka Królewska, Park Aleksandry, Park Wincen-
tego a Paolo). Złożyłem dwie interpelacje w sprawie Parku Jalu 
Kurka. Na Komisji Mienia dyskutowaliśmy procedurę wykupu. Po-
wołaliśmi Zarząd Zieleni Miejskiej który ma wnioskować o nowe 
wykupy 

MANIPULACJA 

4. Przeznaczyliśmy 2,5 mln na realizację oświetlenia na Bulwa-
rach 

MANIPULACJA 

5. W tej sprawie jestem w stałym kontakcie z Dyrektorem ZZM 
Kempfem, który prowadzi rozmowy z księżmi. [otwarcie ogrodów 
klasztornych] 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

6. W budżecie na 2016 są m.in. długo wyczekiwane Place Zabaw 
na Plantach, przeznaczyliśmy w tym i zeszłym roku środki na 
Smocze Skwery. Wiele inwestycji powstaje ze środków z BO PRAWDA 

7. MPEC realizuje rozszerzenie sieci, o co parokrotnie zabiegali-
śmy na Komisjach Ekologii PRAWDA 

8. Pracuję w zespole ds. stworzenia Karty. podjęliśmy w tej kwe-
stii uchwałę RMK, Karta pilotażowo rozpocznie funkcjonowanie w 
2016 roku 

PRAWDA 

9. Przeznaczyliśmy dodatkowe środki na remonty nakładkowe, na 
dodatkowy parking P & R. 3 parkingi P & R są w budżecie. Przy 
każdej możliwej okazji przypominam urzędnikom, że to najważ-
niejsza kwestia w polityce parkingowej 

PRAWDA 

10. Niestety wbrew obietnicom i zapewnieniom Prezydenta w bu-
dżecie na rok 2016 nie znalazło się postulowane 35 mln a jedynie 
15. Poprawką wprowadziliśmy na 2016 1 milon na projekty dodat-
kowych ścieżek. W ubiegłym roku poprawką na 3 mln wprowadzi-
liśmy dwie nowe ścieżki rowerowe 

MANIPULACJA 
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11. Parkingi P & R powinny spełniać te funkcje 
NIEWERYFIKO-

WALNE 

12. Patrz prace na Komisji Promocji i Turystyki [promocja miasta i 
przyciąganie inwestycji] 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

 

 

UZASADNIENIE 

1. Rezolucja zaproponowana przez klub radnych PO została przyjęta przez Radę Miasta 
Krakowa w czasie sesji 8. lipca 2015, jednogłośnie, przy 41 głosach “za”. 
 
2. Pogromcy Bazgrołów  to organizacja zamalowująca graffiti na murach. 
Wśród interpelacji radnego Miszalskiego nie znaleźliśmy takich które odnosiłyby się do na-
pisów na murach. 
W protokole z posiedzenia komisji Promocji i Turystyki z dnia 28 maja 2015r. poruszony 
został temat napisów na murach w dyskusji brali udział Waldemar Domański, Anna Dunaj-
ska (Pogromcy Bazgrołów) i Aleksander Miszalski. 
 
3. Budżet miasta na 2016 r. s. 295 “Gospodarowanie mieniem miasta: 
40 800 000 zł na wykupy gruntów i nieruchomości dla: - utworzenia Parku Zakrzówek, - 
utworzenia parku przy ul. Aleksandry, - utworzenia parku rzecznego Drwinki, - utworzenia 
parków miejskich, - utworzenia parku Młynówka Królewska.  
Interpelacje ws. parku Jalu Kurka: 27.03.2015, 04.11.2015  
Nie zasiada w Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 
 
4. W Budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. przeznaczono 2 103 000 zł na działania w rejonie 
Bulwarów Wiślanych, nie dotyczy to jednak tylko oświetlenia, ale też budowy ciągów pie-
szych (s. 238) 
 
6. W Budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. przeznaczono 2 000 000 zł na budowę Smoczych 
Skwerów, w tym dwóch w rejonie Plant (s. 243). 
 
7. Na stronie MPEC można wyczytać że w 2015r. w lutym, czerwcu i listopadzie podpisano 
umowy dzięki którym mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, „Mistrzejo-
wice Północ” oraz „Victoria”, zamiast w piecykach gazowych, będą mogli podgrzewać wodę 
ciepłem sieciowym. W październiku został zakończony Program w Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Na Kozłówce” gdzie blisko 8 tys. mieszkańców zastąpiło w swoich mieszkaniach pie-
cyki gazowe, instalacją centralnej ciepłej wody. M. in. na posiedzeniu Komisji Ekologii i 
Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa w dniu 2 kwietnia 2015 roku rozmawiano o środ-
kach finansowych na rozszerzenie sieci ciepłowniczej. 

8. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w za-
kresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Krakowskiej Karty Mieszkańca została 
przyjęta 13 maja 2015r. W której są zapisane ramy czasowe wdrożenia projektu Krakow-
skiej Karty Mieszkańca do 31.12.2016. Aleksander Miszalski podpisał się pod projektem tej 
ustawy. 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/141588/karta
http://pogromcybazgrolow.com/
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=65247&sub=interpelacje&co=findWyn.php&ktory=0&ileWierszy=10&nrSesji=&imieNazwisko=Aleksander+Miszalski&interpelacja=&dataZOd=&dataZDo=&find=1
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada6kdn/show_pdfdoc.php?id=77471
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_Mi%C4%99dzysesyjna_Aleksander_Miszalski_2015-03-27.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Tresc_Mi%C4%99dzysesyjna_Aleksander_Miszalski_2015-03-27.PDF
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja_sklad&query=id%3D1153
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://www.mpec.krakow.pl/pl-PL/historia.html
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada6kdn/show_pdfdoc.php?id=76742
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=76767
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=76576
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9. W budżecie na rok 2016 są zapisane środki na budowę parkingu “Parkuj i jedź” w Bieża-
nowie, Kurdwanowie i Małym Płaszowie.(s.38) 

 
W budżecie możemy również przeczytać, że zwiększyły się środki na utrzymanie i remonty 
dróg w tym na zwiększenie programu remontów nakładkowych oraz na nakładki na kilku 
krakowskich ulicach.(s. 412) 

10.  

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z 
Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następ-
nie 
wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) 
w 
Krakowie (ZIT) 

1 100 
000 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwikliń-
skiej w 
Krakowie 

1 323 
900 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Koło-
dzieja, 
Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową 
ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. 
Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) 

1 153 
000 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, 
Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) 
wraz 
z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z 
ul. 
Piaszczystą w Krakowie (ZIT) 

937 100 

Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norberta-
nek do 
istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślar-
skiej 
do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) 

209 500 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i 
Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice 
Brogi - 
Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) 

111 900 

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa 
- ul. Tyniecka 

50 000 

Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej 
na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwa-
jowego przy ul. Siostry Faustyny 

500 000 

Łącznie 5 385 
400 

https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
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Przeznaczonych zostało niewiele ponad 5 milionów na ścieżki rowerowe w roku 2016, po-
prawka jest niedostępna. Natomiast sprawozdanie z realizacji budżetu na rok 2015 pojawi 
się w okolicach kwietnia 2016, więc trudno jest wnioskować ile i za ile ścieżek rowerowych 
powstało. W budżecie rzeczywiście widnieje projekt budowy nowych ścieżek rowerowych 
za 1 mln zł.(s. 218) 

 

Obietnice złożona przez radnego:  

• PRIORYTETY DLA ZWIERZYŃCA 
 
1. Remont ul. Królowej Jadwigi wraz z chodnikami. Parasole powinny służyć do 
ochrony od deszczu, a nie od chlapiących aut! Trzeba przypilnować terminowości 
remontu i jak najszybciej ruszyć z kolejnymi odcinkami. 
 
2. Akcja Liść – MPO powinno bezpłatnie co roku odbierać liście z każdej posesji. 
 
3. Remonty ulic i chodników m.in.: Focha, Księcia Józefa (szczególnie przy Biela-
nach), Starowolskiej, Jodłowej, Na Wierzchowniach, Jesionowej. Zrobienie na-
wierzchni na ulicach szutrowych m.in. Czecha, Insurekcji Kościuszkowskiej. 
 
4. Budowa Tras Pychowickiej, Zwierzynieckiej i Balickiej. 
 
5. Zablokowanie budowy bloków i domów wielorodzinnych w okolicy Woli Justow-
skiej (oraz przekształcania jednorodzinnych w wielorodzinne). 
 
6. Uratowanie Wesołej Polany, wykupienie Sikornika i rewitalizacja Parku Decju-
sza. 
 
7. Budowa kanalizacji w Borach Olszanickich, Przegorzałach i na Bielanach. 
 
8. Zadbanie o jakość komunikacji na Woli Justowskiej – autobusów jest za mało, 
są przepełnione i jeżdżą za rzadko. 

• PRIORYTETY DLA STAREGO MIASTA I SALWATORA 
 
1. Zarezerwowanie części miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców. 
 
2. Więcej zieleni: Park przy Karmelickiej, Park Jalu Kurka, rewitalizacja Parku Kra-
kowskiego, Plac Biskupi, Plac Słowiański, Planty Dietlowskie, rewitalizacja zieleni 
przy klasztorze Norbertanek. 
 
3. Tereny rekreacyjne: Place zabaw w centrum, w tym na Plantach, oświetlenie 
ścieżek rowerowych na Wałach Rudawy, oświetlenie Bulwaru Rodła. 
 
4. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum. Nie dla parkingów podziem-
nych w ścisłym centrum (Plac Biskupi, Plac Matejki, Plac Sikorskiego). 
 
5. Walka z hałasem i brudem, pijanymi turystami, kibolami i imprezowiczami. 
 

http://bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
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6. Centrum przyjazne dla mieszkańców a nie tylko dla banków, hoteli i klubów 
nocnych. 
 
7. Modernizacja przejścia podziemnego pod aleją Krasińskiego i przystosowanie 
go do potrzeb niepełnosprawnych. 

• PRIORYTETY DLA BRONOWIC 
 
1. Urządzenie i uporządkowanie Młynówki Królewskiej na całej jej długości: siłow-
nie na wolnym powietrzu, place zabaw, trasy spacerowe, zadbana zieleń. 
 
2. Usprawnienie komunikacji do Mydlnik. Wzbogacenie infrastruktury o place za-
baw i boiska. 
 
3. Remonty ulic i chodników m.in. Zielony Most, Łupaszki, Balicka, Lindego, Za-
rzecze i Na Błonie. 
 
4. Budowa Tras Pychowickiej, Zwierzynieckiej i Balickiej. 
 
5. Odtworzenie Parku Łobzów, walka o każdy skrawek zieleni, ochrona ogródków 
działkowych oraz więcej drzew na osiedlu Widok. 
 
6. Otwarcie żłobka w Bronowicach. 
 
7. Zadbanie o klub WKS Wawel i jego infrastrukturę.  

 

Działania podjęte w celu realizacji obietnic: 

1. Remont ul. Królowej Jadwigi trwa, wprowadziliśmy go do bu-
dżetu 2015 PRAWDA 

2. MPO ponownie prowadzi akcję rokrocznie [Akcja Liść] 
FAŁSZ 

3. Na razie udało się zrealizować remont chodnika przy Focha 
PRAWDA 

4. Uczestniczyłem w konsultacjach trasy Pychowicko - Zwierzy-
nieckiej. Trwa dyskusja nad powołanie spółki ds. budowy Trasy 
Łagiewnickiej 

PRAWDA 

5. Jesteśmy w trakcie procedowania MPZP Sikornik. Na sesji 
wnioskowałem o wykup terenów na Sikorniku PRAWDA 

6. W tej sprawie potrzebna jest ustawa, napiszę w tej sprawie re-
zolucję do sejmu [zarezerwowanie miejsc parkingowych tylko dla 
mieszkańców] 

NIEWERYFIKO-
WALNE 
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7. Park przy Karmelickiej  - cały czas trwają negocjacje, na pewno 
jednak udało się wywalczyć nie zabaudowanie całości działki. W 
sprawie Parku Jalu Kurka cały czas trwają rozmowy z księżmi i 
próby wymiany działek. Wprowadziliśmy środki na rewitalizację 
Parku Krakowskiego, Placu Biskupiego. Plant Dietlowskie wygrały 
w BO dzielnicy I 

MANIPULACJA 

8. W budżecie 2016 znajdują się dwa place zabaw na Plantach 
PRAWDA 

9. Zablokowaliśmy budowę parkingów przy Placu Biskupim oraz 
Placu Inwalidów PRAWDA 

10. Sprawa poruszana parokrotnie na Komisji Promocji i Tury-
styki, narzędzia są po stronie straży miejskiej i policji W TRAKCIE 

WERYFIKACJI 

11. Wszystkie działania nakierowane na więcej zieleni, mniej sa-
mochodów w centrum, walkę z hałasem służą temu postulatowi NIEWERYFIKOW-

ALNE 

12. Środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2016 roku [Mo-
dernizacja przejścia podziemnego pod aleją Krasińskiego] PRAWDA 

13. Poprawką przeznaczyliśmy dodatkowe pieniądze na ten cel. 
W budżecie obywatelskim wygrał projekt zagospodarowania czę-
ści terenu. Dodatkowo poprawką przeznaczyliśmy 50 tys na pro-
jekt zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa. Cały czas 
współpracuję z Radą Dzielnicy VI w tym zakresie 

W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

14. W budżecie na rok 2016 udało się przeznaczyć środki na boi-
sko sportowe przy szkole w Mydlnikach PRAWDA 

15. Udało się wyremontować chodnik przy ul. Łupaszki W TRAKCIE 
WERYFIKACJI 

16. Uczestniczyłem w konsultacjach trasy Pychowicko - Zwierzy-
nieckiej. Trwa dyskusja nad powołanie spółki ds. budowy Trasy 
Łagiewnickiej 

PRAWDA 

17. W 2015 zostały przeznaczone środki na remont infrastruktury 
klubu PRAWDA 
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UZASADNIENIE 

1. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi jest zapisana w budżecie na 2015r.(s. 172) 
 
2. Akcja Jesienny Liść była prowadzona w 2014 nie ma natomiast informacji o jej przepro-
wadzeniu w roku 2015. 
 
3. Remont chodnika przy ul. Focha został zakończony. 
 
4. Radny Miasta Krakowa Aleksander Miszalski brał udział w posiedzeniu Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds.Środowiska w sprawie m.in. budowy Trasy Pychowickiej oraz Trasy 
Zwierzynieckiej. 
5.01.2016r. Prezydent Miasta Krakowa zdecydował się wnieść pod obrady projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej 
spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna. Ostateczny termin zgłaszania poprawek upływa 
02.02.2016r.(druk nr 661) 
 
5. Zgodnie z informacją na stronie krakowskiego BIPu Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obszaru Strzelnica- Sikornik jest sporządzany. Na V sesji Rady Miasta 
Krakowa radny Miszalski wnioskował o wykup terenów na Sikorniku. 
 
7. Na posiedzeniu komisji Planowania przestrzennego i ochrony środowiska przegłosowano 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Rajskiej tak, że 70% tego 
obszaru musi być powierzchnią biologicznie czynną, a więc wyłączoną z zabudowy.  Na 
Park Krakowski w budżecie miasta na 2016r. przeznaczone jest 100.000 zł. Nie ma nato-
miast środków na rewitalizacje Placu Biskupiego ani w budżecie na 2016r. ani na 2015r. 
Planty Dietlowskie dostały najwięcej głosów w Budżecie Obywatelskim w 2015r. 
  
8. W Budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. przeznaczono 2 000 000 zł na budowę Smoczych 
Skwerów, w tym dwóch w rejonie Plant (s. 243) 
 

9. W budżecie na 2016 r. przewidziano także środki na rewitalizację Placu Biskupiego (50 
000 zł). W obronie zieleni na Placu powstała inicjatywa “Plac Biskupi”, w którą włączał się 
m.in. A. Miszalski. Mieszkańcy Krakowa wysyłali także listy do Prezydenta przeciwko budo-
wie parkingu. 

12. W budżecie Miasta Krakowa na 2016r. przeznaczono 100 tys, zł na doprowadzenie do 
uzyskania pozwolenie na budowę w celu wprowadzenia ułatwień dla niepełnosprawnych (s. 
196), ale w 2016 projekt nie wejdzie w fazę realizacji. 

14. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 (Budżet na 2016 
r., s. 272) 

16. Radny Miasta Krakowa Aleksander Miszalski brał udział w posiedzeniu Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds.Środowiska w sprawie m.in. budowy Trasy Pychowickiej oraz Trasy 
Zwierzynieckiej. 
5.01.2016r. Prezydent Miasta Krakowa zdecydował się wnieść pod obrady projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej 
spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna. Ostateczny termin zgłaszania poprawek upływa 
02.02.2016r.(druk nr 661) 
 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
http://www.mpo.krakow.pl/aktualnosci/mpo-zaprasza-do-skorzystania-z-akcji-jesienny-lisc
http://krakow.pl/informacje/194554,48,komunikat,krakowskie_inwestycje__male__nie_znaczy_mniej_wazne.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjy45OR4NLKAhVL2BoKHRXUAKQQFgg2MAQ&url=http%3A%2F%2Fngo.krakow.pl%2Fzalacznik%2F239896&usg=AFQjCNG2qKiDNfVNMdHtHDMU6-ND-0v_pw&sig2=tnFSfa899Erdnqwj6GDzDA&bvm=bv.113034660,d.d2s&cad=rja
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=80488
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65242&sub=wtoku
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64899
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130226/karta
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada6kdn/show_pdfdoc.php?id=78267
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/index.php?dok_id=26211&zid=3577
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
http://www.placbiskupi.pl/petycja-przeciw-planom-budowy-parkingu-podziemnego-pod-placem-biskupim/
http://www.placbiskupi.pl/kwestia-parkingu/wybory-z-naszej-perspektywy/
http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/files/objects/2155/35/konsultacje%20parkingi%20kubaturowe%20-%20postulaty%20zbiorowe.pdf
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjy45OR4NLKAhVL2BoKHRXUAKQQFgg2MAQ&url=http%3A%2F%2Fngo.krakow.pl%2Fzalacznik%2F239896&usg=AFQjCNG2qKiDNfVNMdHtHDMU6-ND-0v_pw&sig2=tnFSfa899Erdnqwj6GDzDA&bvm=bv.113034660,d.d2s&cad=rja
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=80488
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65242&sub=wtoku
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17.  W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 zostały przeznaczone środki na remont obiek-
tów WKS Wawel jak i na zagospodarowanie terenów do niego należących. 
 

 
 

Obietnica złożona przez radnego:  

• Walka o tereny zielone 

Działania podjęte w celu realizacji obietnicy: 

Cały czas podejmuję działania na rzecz wykupów terenów zielo-
nych (Park Jalu Kurka, Sikornik, Młynówka Królewska, Wincen-
tego a Paolo, Park Tetmajera Nad Strugą) rewitalizacji terenów 
zielonych (Młynówka Królewska, Park Krakowski, Plac Biskupi), 
tworzenia nowych parków (Park przy Karmelickiej) poprzez: pisa-
nie interpelacji, wnioskowanie o dodatkowe środki na zieleń 
w budżecie, podkreślanie tych aspektów podczas dyskusji na 
Komisjach, rozmowy z dyrektorem ZZM 

W TRAKCIE WERY-
FIKACJI 

 

UZASADNIENIE 

 

Obietnice złożone przez radnego:  

• Popieranie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w Krakowie 

• Będzie walczyć o to by Uchwała Sejmiku, jeśli zostanie uchylona, w jakiejś formie 
na nowo została uchwalona 

• Chciałby rozpocząć program termomodernizacji domów jednorodzinnych (dofi-
nansowanie i kredyty preferencyjne) 

• Będzie walczyć o przeznaczenie większych środków na rozbudowę sieci MPEC 

• Będzie starać się o wykupywanie przez miasto terenów na nowe parki 

http://bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
http://www.zis.krakow.pl/prezydent-krakowa-jacek-majchrowski-wizytowal-inwestycje-wks-wawel-i-obiekty-przy-mlynowce-krolewskiej-
http://www.zis.krakow.pl/prezydent-krakowa-jacek-majchrowski-wizytowal-inwestycje-wks-wawel-i-obiekty-przy-mlynowce-krolewskiej-
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• Będzie zabiegać o nowe trasy rowerowe i ograniczanie ruchu tranzytowego samo-
chodowego w centrum miasta 

• Będzie wspierać dofinansowywanie wymiany pieców i współpracować z Krakow-
skim Alarmem Smogowym i słuchać co mówią i radzą jego specjaliści 

Działania podjęte w celu realizacji obietnic: 

1. Zgadza się, pomagałem lobbować, uchwała została przyjęta 
[zakaz stosowania paliw stałych] PRAWDA 

2. MPEC rozbudowauje swoję sieć do czego skutecznie mobilizo-
waliśmy podczas dyskusji na Komisji Ekologii PRAWDA 

3. Cały czas podejmuję działania na rzecz wykupów terenów zie-
lonych (Park Jalu Kurka, Sikornik, Młynówka Królewska, Wincen-
tego a Paolo, Park Tetmajera Nad Strugą) rewitalizacji terenów 
zielonych (Młynówka Królewska, Park Krakowski, Plac Biskupi), 
tworzenia nowych parków (Park przy Karmelickiej) poprzez: pisa-
nie interpelacji, wnioskowanie o dodatkowe środki na zieleń w bu-
dżecie, podkreślanie tych aspektów podczas dyskusji na Komi-
sjach, rozmowy z dyrektorem ZZM 

 

4. Niestety wbrew obietnicom i zapewnieniom Prezydenta w bu-
dżecie na rok 2016 nie znalazło się postulowane 35 mln a jedynie 
15. Poprawką wprowadziliśmy na 2016 1 milon na projekty dodat-
kowych ścieżek. W ubiegłym roku poprawką na 3 mln wprowadzi-
liśmy dwie nowe ścieżki rowerowe 

PRAWDA 

5. Z KAS jestem w stałym kontakcie w każdej sprawie, która doty-
czy tematyki którą się zajmują, a która pojawia się na Komisji 
Ekologii 

NIEWERYFIKO-
WALNE 

 

UZASADNIENIE 

1. Uchwała o zakazie stosowania paliw stałych została przyjęta przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego. Nie jesteśmy w stanie ustalić na ile radny pomagał lobbować w tej sprawie. 

2. Na stronie MPEC można wyczytać że w 2015r. w lutym, czerwcu i listopadzie podpisano 
umowy dzięki którym mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, „Mistrzejo-
wice Północ” oraz „Victoria”, zamiast w piecykach gazowych, będą mogli podgrzewać wodę 
ciepłem sieciowym. W październiku został zakończony Program w Spółdzielni Mieszkanio-

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1159347.html
http://www.mpec.krakow.pl/pl-PL/historia.html
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wej „Na Kozłówce” gdzie blisko 8 tys. mieszkańców zastąpiło w swoich mieszkaniach pie-
cyki gazowe, instalacją centralnej ciepłej wody. M. in. na posiedzeniu Komisji Ekologii i 
Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa w dniu 2 kwietnia 2015 roku rozmawiano o środ-
kach finansowych na rozszerzenie sieci ciepłowniczej. 

4.  

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z 
Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie 
wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w 
Krakowie (ZIT) 

1 100 
000 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej 
w Krakowie 

1 323 
900 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, 
Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową 
ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. 
Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) 

1 153 
000 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, 
Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) 
wraz 
z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. 
Piaszczystą w Krakowie (ZIT) 

937 
100 

Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek 
do 
istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej 
do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) 

209 
500 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i 
Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice 
Brogi - 
Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) 

111 
900 

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa - ul. 
Tyniecka 

50 
000 

Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na 
odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego 
przy ul. Siostry Faustyny 

500 
000 

Łącznie 5 385 
400 

 
Przeznaczonych zostało niewiele ponad 5 milionów na ścieżki rowerowe w roku 2016, po-
prawka jest niedostępna. Natomiast sprawozdanie z realizacji budżetu na rok 2015 pojawi 
się w okolicach kwietnia 2016, więc trudno jest wnioskować ile i za ile ścieżek rowerowych 
powstało. W budżecie rzeczywiście widnieje projekt budowy nowych ścieżek rowerowych 
za 1 mln zł.(s. 218) 

 
 

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada6kdn/show_pdfdoc.php?id=76742
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
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