Sprawozdanie z III spotkania
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
12 listopada 2012, godz. 17:00
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, ul. os. Zgody 2, Kraków

OBECNI
Członkowie KDO ds. Środowiska z ramienia organizacji pozarządowych:
•
•
•
•
•

Mariusz Waszkiewicz – Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
Joanna Mieszkowicz – Fundacja Aeris Futuro
Danuta Szymońska – Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń
Anna Woźniak – Fundacja Fundusz Partnerstwa
Marcin Wójcik – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Członkowie KDO ds. Środowiska z ramienia Wydziału Kształtowania Środowiska UM Krakowa:
•
•

Ewa Olszowska-Dej – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
Paweł Rutkowski –Wydział Kształtowania Środowiska

Obserwator z ramienia Wydziału Spraw Społecznych UM Krakowa:
• Krzysztof Klimczak - zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych
Goście:
• Magdalena Mardyła - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT)
• Marek Bronicki - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT)
• Violetta Zyguła – Wydział Gospodarki Komunalnej UMK
• Jerzy Skibiński – Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie

OBRADY
Spotkanie rozpoczął Mariusz Waszkiewicz, przewodniczący Komisji informując o tematyce spotkania
tj. budŜet Krakowa w kontekście ochrony środowiska
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych pełniący funkcję Obserwatora wniósł uwagę, Ŝe w
związku z brakiem kworum, spotkanie powinno zostać odwołane. Następnie poinformował
przewodniczącego, Ŝe przekracza kompetencje KDO oraz, Ŝe kwestie budŜetu podlegają oczywiście
rozmowie z organizacjami pozarządowymi ale na poziomie Krakowskiej Rady Działalności PoŜytku
Publicznego. Przewodniczący KDO stwierdził, Ŝe w związku z brakiem kworum nie odbędą się
głosowania, natomiast nie ma podstaw prawnych uniemoŜliwiających przeprowadzenie spotkania oraz
zaproponował Obserwatorowi wystosowanie skargi do Prezydenta Miasta. Obserwator nie wypowiedział
się więcej, po czym Przewodniczący przekazał głos Gościom, którzy odpowiadali na pytania wcześniej
przygotowane i przesłane drogą elektroniczną do Wydziału Kształtowania Środowiska (treść wszystkich
pytań jako Załącznik nr 1).
• KDO: Co dzieje się z programem odwodnienia Krakowa (zrobionym za przeszło 1 mln zł) (pyt.
23.)
Violetta Zyguła – Wydział Gospodarki Komunalnej UMK
W dniu 28 października 2010r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego
Gmina Miejska Kraków zawarła umowę z MGGP S.A. Tarnów na wykonanie „Koncepcji
odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa”. Koszt opracowania wynosi
1 168 760,00 zł.
Wg umowy Koncepcja wykonana zostanie w trzech etapach w latach 2010 - 2013:

a) etap I – opracowanie części wstępnej i części diagnostycznej – zrealizowano do - 30 listopada
2010r. Koszt - 233 752,00zł
b)
etap II – opracowanie części koncepcyjnej - zrealizowano do 15 grudnia 2011r. Koszt 876 570,00zł
c) etap III - asysta - termin realizacji do 30 września 2013r. Koszt - 58 438,00zl.
(cały tekst wystąpienia w załączniku)

KDO: Jakie środki w budŜecie Gmina Kraków przeznacza na akcje uświadamiające mieszkańców
na temat skutków spalania śmieci w piecach domowych oraz na temat moŜliwości przyjęcia
za darmo przez Gminę śmieci wielkogabarytowych w kontekście obyczaju wyrzucania ich
do lasów? (pyt.8)
Marek Bronicki, ZIKIT – Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Krakowie: 2010 r. – 11 246 ton; 2011
– 11 726; 2012 – 11 804 tony; stanowi to ok. 60% wszystkich odpadów wielkogabarytowych.
BudŜet na ten cel w 2012 roku to 600 tys. PLN, dotychczas wykorzystano 534 tys. PLN.
Poza zbiórką odbiór w/w odpadów odbywa się :
- nieodpłatnie w dwóch lamusowniach
- w czasie zbiórek organizowanych przez wspólnoty
Przedstawiciel ZIKIT poinformował zebranych, iŜ zgodnie z uchwałą rady Miasta Krakowa (RMK) z dnia
1 lipca z dniem 1 października br. zarządzanie odpadami komunalnymi, w tym wielkogabarytowymi, w
Krakowie zostało przekazane w całości Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania (MPO).
W sumie w Krakowie działa 80 podmiotów odbierających odpady z nieruchomościami.
W temacie odpadów poruszono takŜe kwestie nowej ustawy o utrzymaniu porządku w gminie. Do końca
listopada RMK zdecyduje o wysokości opłat za odbiór odpadów. Do decyzji pozostaje sposób naliczania
– istnieje kilka moŜliwości:
1) od mieszkańca
2) od gospodarstwa
3) od zuŜycia wody
4) od powierzchni lokalu
W związku z duŜą liczbą mieszkańców niezameldowanych w Krakowie Radni skłaniają się ku opcji 4.
Na pytanie członków, czy cena wzrośnie, przedstawiciele urzędów stwierdzili, iŜ na chwilę obecną trwają
prace nad propozycjami cenowymi. Prawdopodobnie ceny w domkach jednorodzinnych nie powinny
wzrosnąć, natomiast w zabudowie wielorodzinnej mogą być wyŜsze - patrząc jak w chwili obecnej
kształtują się ceny na rynku wywozu odpadów. JednakŜe o ostatecznym ich kształcie i wysokości
zadecydują radni przyjmując stosowną uchwałę.
Do końca 2010r. kiedy za obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów odpowiadał ZIKiT, miasto do
eksploatacji tego systemu rocznie dopłacało ok. 3 mln. zł. Od 2011r. obsługa systemu została przekazana
do MPO Sp. z o.o. jednak bez przekazania środków finansowych z budŜetu miasta. Środki na ten cel MPO
zabezpiecza we własnym zakresie.
W ramach wdraŜania nowej ustawy w miesiącach luty-kwiecień 2013 kaŜdy właściciel nieruchomości
będzie zobowiązany złoŜyć deklarację – formularz będzie prawdopodobnie bardzo rozbudowany, z ok. 50
pytaniami. Wzór deklaracji będzie przyjmowany przez RMK
Na pytanie Danuty Szymońskiej o konsultacji społeczne wdraŜania ustawy w Krakowie, podobne
odbywają się w np. Szczecinie, Wrocławiu usłyszeliśmy, Ŝe w Krakowie takowe nie są realizowane, a na
planowanie takich jest juŜ za późno.
Edukacja ekologiczna realizowana przez ZIKIT będzie realizowana w ramach budŜetu w wysokości 1 mln
PLN, z czego zostaną sfinansowane takie działania jak:
1) Informacyjne dotyczące nowej ustawy
2) Promocja lamusowni

3) Promocja obowiązku sprzątania po psach
4) Promocja segregacji odpadów
5) Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk
Głównymi metodami będą ulotki, strona www. Ekocentrum.krakow.pl oraz happeningi i akcje.
Na pytanie o finansowanie Festiwalu Recyklingu uzyskano informację, Ŝe jest on poza tym budŜet i
finansuje go UMK.
KDO: Jakie środki w budŜecie Gmina Kraków przeznacza na walkę z zanieczyszczeniem i hałasem
wytwarzanym przez ruch kołowy w mieście? Jak dokładnie są te środki dystrybuowane? Jakie
przynosi to efekty dla mieszkańców miasta? Czy źródła zanieczyszczenia hałasem są eliminowane?
(pyt.1)
Sporządzona w roku 2007 „Mapa akustyczna Miasta Krakowa”, wykazała, iŜ uciąŜliwość hałasu
drogowego obejmuje swoim oddziaływaniem teren prawie całego miasta (rejony wszystkich głównych
arterii komunikacyjnych). Z uwagi na szeroki zakres problemu hałasu drogowego działania w Krakowie
prowadzone są kompleksowo w oparciu o „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta
Krakowa”, który przyjęty został uchwałą nr LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21
października 2009 r. W ramach strategii krótkoterminowej Programu podejmowane są działania takie jak
np.: budowa ekranów, wymiana nawierzchni, weryfikacja i koordynacja sygnalizacji, uspokojenie ruchu,
wymiana,
zwrotnic,
system
obszarowego
sterowania
ruchem.
Ze
szczegółami
ww. opracowania moŜna zapoznać się na stronie internetowej:
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D17972%26amp
%3Btyp%3Du
W bieŜącym roku wykonano aktualizację Mapy akustycznej dla Miasta Krakowa oraz przystąpiono do
wykonywania
Programu
ochrony
środowiska
przed
hałasem,
który
zgodnie
z art. 119 ust. 6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” /tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późń.
zm./ musi być aktualizowany co najmniej raz na pięć lat (planowany termin wykonania Programu –
listopad 2013 r.). W ramach prac nad sporządzeniem kolejnego Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla Miasta Krakowa analizowane będą wnioski mieszkańców dotyczące uciąŜliwości
akustycznych oraz określone zostaną szczegóły dotyczące zadań na lata 2014 – 2018.

KDO: 2.
Ile środków gmina przeznacza rocznie na nowe nasadzenia drzew i krzewów?
3. Jakie środki gmina pozyskuje z opłaty za wycinkę drzew i krzewów (w rozbiciu na drzewa i
krzewy)?
4. Ile gmina zarabia na biomasie pozyskiwanej z wycinki drzew i krzewów w mieście Krakowie?
Gdzie trafiają te środki pienięŜne?
5. Prosimy o zestawienie poniesionych wydatków (pkt.1,2,3) i zarobków (pkt.4) w ostatnich 5 latach.
•

Przedstawiciel ZIKIT przedstawił informacje przekazane mu przez Wydział Zieleni, z którego nie
było Ŝadnego reprezentanta
Wydatki ZIKIT na nasadzenia:
2008 – 1 439 820 PLN
2009 – 851 730
2010 – 147 430
2011 – 614 760
2012 – 577 748
Plan na 2013 – ok. 270 000 na utrzymanie i konserwację zieleni
Wycinka biomasy:
2008 – 758,6 m3
2009 – 1868,8
2010 – 942,2
2011 – 458,5
I poł. 2012 – 241,45

Wygrana firma zagospodarowuje odpady zielone sama i w ramach rozliczenia przekazuje kartę odpadu
potwierdzając ich utylizację. Gmina nie zarabia na biomasie
Inne jednostki zajmujące się zielenią w mieście to:
ZBK – Zarząd Budynków Komunalnych
ZIS – Zarząd infrastruktury Sportowej
ZCK – Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Wydatki na nasadzenia przez te jednostki to:
2008 – 147.000 PLN
2009 – 210.000
2010 – 60.000
2011 – 74.000
I poł. 2012 – 85.000
Decyzje na wycinkę drzew poza UMK wydają takŜe Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski
Konserwator Zabytków, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Drzewa i krzewy są równieŜ usuwane
bez zezwoleń w przypadku zezwolenia realizacji inwestycji drogowej (ZRID).
Organizacje pozarządowe zdziwił fakt, Ŝe nikt w urzędzie nie zbiera informacji jakie gatunki drzew i
krzew są sadzone przez podległe jednostki.
W odpowiedzi Wydział wyjaśnił, Ŝe w nowym Programie Ochrony Środowiska ma zostać uporządkowana
gospodarka zielenią, m.in. poprzez ustanowienie funkcji Architekta Zieleni.

KDO: Jakie będą środki na ochronę powietrza w gospodarstwach domowych – wymiana systemów
ogrzewania na jakie i jaka pula w kaŜdej z kategorii? (w tym roku moŜna było wymienić na
olej, gaz, chyba teŜ węgiel oraz w jednym worku było OZE); + podsumowanie 2012. (pyt.6)
•

Wydział Kształtowania Środowiska (dalej WS) – W Krakowie istnieje Program Ograniczania
Niskiej Emisji od 1995 roku, od tego roku był realizowany program dopłat z wyłączeniem 20102011, kiedy to zlikwidowano gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i czekano na
decyzję umoŜliwiającą dopłaty dla osób fizycznych. W tym roku budŜet wyniósł 2 700 tys. PLN.
W br. Gmina ubiega się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (dalej WFOŚiGW); na 2013 WS zaplanował 2 800 tys. PLN, równieŜ przewiduje się
podjęcie działań celem pozyskania dofinansowania WFOŚiGW. Rada Miasta chętnie
zwiększyłaby budŜet na ten cel.
W tym roku podpisano porozumienie róŜnych instytucji, którego stronami są: Urząd Miasta
Krakowa, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Elektrociepłownia Kraków, Elektrownia Skawina, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
Tauron SprzedaŜ
W 2013 w Programie Ograniczania Niskiej Emisji nastąpią zmiany w finansowaniu – planuje się,
Ŝe dotacja będzie przydzielana w wysokości do 100% poniesionych kosztów, ale nie więcej niŜ:
- 900 PLN za kaŜdy kW mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub
kotłowni węglowych nowej mocy
- 1000 PLN za kaŜdy m2 w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego

KDO: Czy w budŜecie na 2012 r. są przewidziane środki finansowe, jakiej wysokości i na jakie
działania w celu zabezpieczenie miasta przed suszą? (pyt. 15)
• Nie uzyskano odpowiedzi na to pytanie. Będzie ono przedmiotem wystąpienia przewodniczącego
KDO do ZIKiT

KDO: Jaki jest roczny budŜet Wydziału przeznaczony na ochronę środowiska w mieście i w jaki
sposób jest rozdysponowywany? (szczegółowe informacje) (pyt. 13)
• WS–Plan wydatków w 2012 roku to 16 888 000 zł w tym m.in:
1) Fundacja ZOO (w tym Ogród Zoologicznym, Las Wolski, łąki Nowohuckie) – 9,8 mln PLN
2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (prowadzenie schroniska) – 1,7 mln
3) Program Ograniczania Niskiej Emisji – 2,7
4) Program ochrony przed hałasem – 650 tys.
5) Odszkodowania/wykup nieruchomości, w miejscu których były osuwiska (środki jeszcze nie
przyznane) – 390 tys.
6) Program Ochrony Środowiska – 190 tys.
7) Pogotowanie interwencyjne ds. dzikich zwierząt – 87,8 tys.
8) Edukacja ekologiczna = 525 tys.
Przychód z tytułu opłat i kar to 23 mln PLN.
KDO: pytanie o wysokość wydatków na edukację ekologiczną przez UMK
W 2012 jest to 525 tys. PLN, środki pochodzą głównie z opłat i kar. Na pytanie o moŜliwość współpracy
przy wydarzeniach edukacyjnych z organizacji pozarządowymi, Pani Dyrektor wyraziła wolę spotkania
się z organizacjami i porozmawiania o moŜliwościach współpracy, szczególnie przy Dniu Ziemi i
Festiwalu Recyklingu.
Pojawił się wątek Tygodnia Mobilności i Dnia bez Samochodu w Krakowie realizowany w obecnym
roku, na których organizację strona Urzędu i organizacji mają róŜne spojrzenia
Na pytanie o organizację dedykowanego konkursu dotacyjnego dla pozarządowych organizacji
ekologicznych (POE) nie uzyskano jasnej odpowiedzi.
Z uwagi na braki kworum obecni członkowie Komisji nie ustalili terminu, ani tematu kolejnego spotkania
– kwestie zostaną zdecydowane drogą mailową.
Na tym III spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zostało zakończone.

ZAŁĄCZNIK 1
Informacja dot. opracowania „Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego
Miasta Krakowa”
W dniu 28 października 2010r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego
Gmina Miejska Kraków zawarła umowę z MGGP S.A. Tarnów na wykonanie „Koncepcji odwodnienia i
poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa”. Koszt opracowania wynosi 1 168 760,00 zł.
Wg umowy Koncepcja wykonana zostanie w trzech etapach w latach 2010 - 2013:
d) etap I – opracowanie części wstępnej i części diagnostycznej – zrealizowano do - 30 listopada
2010r. Koszt - 233 752,00zł
e) etap II – opracowanie części koncepcyjnej - zrealizowano do 15 grudnia 2011r. Koszt 876 570,00zł
f) etap III - asysta - termin realizacji do 30 września 2013r. Koszt - 58 438,00zl.
W etapie I opracowania przedstawiony został cel i jego przeznaczenie, oraz metody, które zostały
wykorzystane przy jego opracowywaniu. Cześć diagnostyczna zawiera analizę

i ocenę istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz ze wstępną oceną stanu
technicznego obiektów istniejących.
W etapie II przedstawione zostały propozycje zabezpieczenia terenów miasta, znajdujących się w
sąsiedztwie cieków wodnych przed powodzią. Określone zostały potrzeby i zakres prac niezbędnych dla
utrzymania we właściwym stanie technicznym odbiorników wód opadowych, tj.: rowów melioracji
szczegółowej, potoków, rzek, kanałów i zbiorników na ciekach. Ustalony został wstępny harmonogram
przygotowania i realizacji inwestycji
z uwzględnieniem hierarchii potrzeb. Wyliczony został wskaźnikowy koszt całego zamierzenia
inwestycyjnego, łącznie z kosztami wykupu gruntów, w podziale na poszczególne etapy realizacji.
Etap III - Asysta obejmuje uczestnictwo Wykonawcy w przeprowadzanej przez Prezydenta Miasta
Krakowa strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dokumentu poprzez przygotowanie projektów
rozpatrzenia uwag i wniosków do dzieła zgłoszonych
w związku z udziałem społeczeństwa, o którym mowa w rozdziale 1 i rozdziale 3 działu III ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zm.). Strategiczna ocena zostanie przeprowadzona w 2012r. będzie obejmować:
a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko,
b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
d) zapewnienie moŜliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez:
a) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
b) Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
c) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie,
d) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
e) Wydział Kształtowania Środowiska UMK,
f) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK,
g) Biuro Planowania Przestrzennego UMK,
h) Radę Programową ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej Miasta Krakowa działającą przy
Prezydencie Miasta Krakowa
Planuje się, Ŝe na podstawie Koncepcji opracowany zostanie „Program ochrony przed powodzią dla
Miasta Krakowa”. Program będzie obejmował działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
powodziowego miasta – w układzie działań przewidzianych do realizacji w najbliŜszej przyszłości, jak i
tych planowanych do realizacji w bardziej odległej perspektywie czasowej – wynikających z planowanego
rozwoju Miasta Krakowa, w podziale na zadania własne Miasta i inne wynikające z planów, programów,
analiz itp. Program będzie skoordynowany z działaniami wynikającymi z „Programu ochrony przed
powodzią
w dorzeczy górnej Wisły”. Program zostanie przekazany Radzie Miasta Krakowa w celu uchwalenia.
Obecnie zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko Gmina Miejska Kraków przystąpiła do przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Koncepcji odwodnienia
i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa” wraz z Prognozą. W ramach której
przeprowadzane są konsultacje społeczne przedmiotowych dokumentów. Konsultacje odbywać się będą
od 18 października 2012r. do 12 listopada 2012r.
Dokumenty zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie głównej Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl), stronie Dialogu Społecznego
(www.dialogspolecznykrakow.pl) oraz wyłoŜone sa do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój nr 223.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać moŜna w formie pisemnej w Punktach Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój nr 223 lub teŜ za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK 2
Pytania członków KDO ds. Środowiska
1. Jakie środki w budŜecie Gmina Kraków przeznacza na walkę z zanieczyszczeniem i hałasem
wytwarzanym przez ruch kołowy w mieście? Jak dokładnie są te środki dystrybuowane? Jakie przynosi to
efekty dla mieszkańców miasta? Czy źródła zanieczyszczenia hałasem są eliminowane?
2. Ile środków gmina przeznacza rocznie na nowe nasadzenia drzew i krzewów?
3. Jakie środki gmina pozyskuje z opłaty za wycinkę drzew i krzewów (w rozbiciu na drzewa i krzewy)?
4. Ile gmina zarabia na biomasie pozyskiwanej z wycinki drzew i krzewów w mieście Krakowie? Gdzie
trafiają te środki pienięŜne?
5. Prosimy o zestawienie poniesionych wydatków (pkt.1,2,3) i zarobków (pkt.4) w ostatnich 5 latach.
6. Jakie będą środki na ochronę powietrza w gospodarstwach domowych – wymiana systemów
ogrzewania na jakie i jaka pula w kaŜdej z kategorii? (w tym roku moŜna było wymienić na olej,
gaz, chyba teŜ węgiel oraz w jednym worku było OZE); + podsumowanie 2012.
7. Jakie są planowane wydatki na edukację ekologiczną i jakie działania są planowane do realizacji –
dotyczy Wydziału Kształtowania Środowiska, jak teŜ Wydziału Promocji, bądź innych oraz
jednostek podległych (np. Holding Komunalny)?
8. Jakie środki w budŜecie Gmina Kraków przeznacza na akcje uświadamiające mieszkańców na temat
skutków spalania śmieci w piecach domowych oraz na temat moŜliwości przyjęcia za darmo
przez Gminę śmieci wielkogabarytowych w kontekście obyczaju wyrzucania ich do lasów?
9. Jakie środki w budŜecie Gmina Kraków przeznacza na monitoring opadów pyłów pochodzących z
przemysłu cięŜkiego zlokalizowanego w Krakowie i poza Krakowem oraz na badania wpływu
tego przemysłu na powietrze w mieście?
10.
Jakie środki w budŜecie są przeznaczone na realizację Programu Ochrony Środowiska? –
dyskutowaliśmy nad tym w tym roku na konsultacjach w Wydziale Kształtowania Środowiska.
11.
Jakie środki w budŜecie przeznaczone są na wykup terenów zielonych pod parki i terenów
cennych przyrodniczo ,zagroŜonych zabudową?
12.
Czy miasto zamierza lub przynajmniej myśli o utworzeniu specjalnego funduszu na realizację
zadań zawartych w pytaniu nr 1 i nr 2?
13.
Jaki jest roczny budŜet Wydziału przeznaczony na ochronę środowiska w mieście i w jaki sposób
jest rozdysponowywany? (szczegółowe informacje).
14.
Czy w budŜecie na 2011 oraz 2012 r. są przewidziane środki finansowe, jakiej wysokości i na
jakie działania w celu poprawy jakości powietrza w sezonie zimowym?
15.
Czy w budŜecie na 2012 r. są przewidziane środki finansowe, jakiej wysokości i na jakie
działania w celu zabezpieczenie miasta przed suszą?
16.
Czy Gmina Kraków poręcza kredyty jakimś zaleŜnym lub niezaleŜnym firmom lub spółkom, np
Holdingowi czy firmom wykonującym prace dla miasta? Ile jest takich poręczeń i na jakie kwoty?
- udzielono odpowiedzi na II Spotkaniu.
17.
Czy biorąc kredyty Gmina robi jakieś zabezpieczenia ? Jeśli tak to co jest przedmiotem takich
zabezpieczeń ? - udzielono odpowiedzi na II Spotkaniu.
18.
Jakie są kwoty zapadalności kredytów w przyszłym roku ? Czym miasto ma zamiar je spłacać –
poza zaciąganiem nowych kredytów? - udzielono odpowiedzi na II Spotkaniu.
19.
Jakie są podstawy szacowania wysokości budŜetu na dany rok?
20.
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację obligatoryjnych programów kierunkowych, np.
Programu Ochrony Środowiska Krakowa?
21.
Na jakim etapie jest wdraŜanie nowego Programu Ochrony Środowiska?
22.
Jakie kwoty w Programie przeznaczono na ochronę przyrody?
23.
Co dzieje się z programem odwodnienia Krakowa (zrobionym za przeszło 1 mln zł)?
24.
Według jakich zasad merytorycznych miasto chce sprzedać pod budowę teren przy ujściu Wilgi i
ile jest jeszcze takich terenów, które są własnością gminy? (mają walory przyrodnicze i są
przygotowywane do sprzedaŜy).
25.
Sprawa wykupu terenów – jak Park Duchacki – sprawa utworzenia funduszu gruntowego? udzielono odpowiedzi na II Spotkaniu.

