Załącznik do Uchwały nr NR CXV/1188/06
Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r.

RAPORT
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU KRAKOWA
ZA OKRES OD 14 KWIETNIA 2005 R. DO 13 KWIETNIA 2006 R.

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr LXXV/742/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r. przyjęła
Strategię Rozwoju Krakowa - podstawowy akt długoterminowego planowania w sferze
społeczno-gospodarczej, stanowiący wraz z przyjętym w dniu 16 kwietnia 2003 r. (uchwała
RMK nr XII/87/03) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Krakowa „konstytucję programową” Miasta Krakowa i jego Samorządu,
wyznaczającą rozwój miasta na najbliższe dziesiątki lat.
To zasadnicze znaczenie Strategii Rozwoju Krakowa dla przyszłości naszego Miasta
powoduje, że szczególnie istotne są mechanizmy wdrażania, kontroli, oceny i aktualizacji
zapisów tego strategicznego planu.
Stąd też m.in. zapisy w powołanej wyżej uchwale nr LXXV/742/05 obligujące
Prezydenta Miasta Krakowa do przedkładania Radzie Miasta Krakowa corocznych
sprawozdań z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa (§3 ust.1) oraz konstruujące mechanizm
oceny realizacji tej Strategii w obrębie Rady Miasta Krakowa (§3 ust. 2), jak też mechanizm
jej aktualizacji (§4).
Niniejszy Raport (sprawozdanie), czyniące zadość powołanemu wyżej
zobowiązaniu, zgodnie z konstrukcją dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa, jest ujęte na
poziomie strategicznym i operacyjnym, nie obejmuje zatem wszystkich działań
realizowanych na bieżąco przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz podległe służby
i jednostki organizacyjne w okresie sprawozdawczym.
Z zakresu działania Rady Miasta Krakowa obejmuje tylko działania uchwałodawcze
w obrębie przyjmowania programów sektorowych (całość działań Rady Miasta Krakowa
realizujących Strategię Rozwoju Krakowa zgodnie z §3 ust. 2 powołanej na wstępie
uchwały nr LXXV/742/05 ma stać się przedmiotem odrębnego, własnego materiału Rady).
Poziom strategiczno-operacyjny narzuca klucz sprawozdania, jakim są programy
sektorowe - średnioterminowe plany realizacyjne Strategii Rozwoju Krakowa, stanowiące
podstawowy instrument jej wdrażania w życie. Stąd sprawozdanie poprowadzone zostaje
przez pryzmat tych programów: zarówno już obowiązujących, jak i przygotowywanych,
a przewidzianych w Strategii Rozwoju Krakowa.
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Dla wi kszej przejrzysto ci materiału przyj to w miar jednolity schemat opisu
działa zrealizowanych lub znajduj cych si w fazie przygotowywania, przy koniecznym
uwzgl dnieniu odr bno ci i specyfiki poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta.
1. Obowi zki wdro eniowe zawarte w Strategii Rozwoju Krakowa.
Dokument „Strategia Rozwoju Krakowa” w wytycznych wdro eniowych nało ył na
Prezydenta Miasta Krakowa obowi zek:
1. Wydania zarz dzenia reguluj cego organizacj i zasady wdra ania Strategii
Rozwoju Krakowa,
2. Przedstawienia Radzie Miasta Krakowa informacji o przyj tych harmonogramach:
- przedkładania projektów nowelizacji obowi zuj cych programów
sektorowych, w celu ich dostosowania do tre ci Strategii Rozwoju Krakowa,
- przedkładania projektów nowych programów sektorowych, przewidzianych
w Strategii.
Zarz dzenie wykonawcze wydane zostało w dniu 26 sierpnia 2005 r. (Zarz dzenie nr
1584/2005 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Krakowa).
Okre liło ono organizacje i zasady wdra ania Strategii.
Pismem znak SR-02.BK.0717.257/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. przekazano na r ce
Przewodnicz cego Rady Miasta Krakowa materiał pn. „Harmonogram przedkładania Radzie
Miasta Krakowa projektów nowelizacji obowi zuj cych programów sektorowych oraz
projektów nowych programów sektorowych przewidzianych w Strategii Rozwoju
Krakowa”. W lad za tym wydane zostały stosowne polecenia słu bowe adresowane do
podległych jednostek organizacyjnych, prowadz cych poszczególne działy bran owe
(Polecenie Słu bowe nr 18/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 28 wrze nia 2005 r. oraz
Polecenie Słu bowe nr 2/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 2 lutego 2006 r.). Niektóre
z przedstawionych Radzie Miasta Krakowa terminów uległy zmianie (z powodu poszerzenia
zakresu tematycznego danego programu lub zasi gu zewn trznych konsultacji
i opiniowania; zmianie uległa metoda i terminy dla projektów programów rewitalizacyjnych,
w wyniku uchwały nr XCII/926/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 pa dziernika 2005 r.
w sprawie przyst pienia do opracowywania Miejskiego Programu rewitalizacji Krakowa Lokalnego Programu Rewitalizacji). Nie zmienia to zasady, e programy sektorowe s
intensywnie przygotowywane i systematycznie przedstawiane Radzie Miasta Krakowa,
zgodnie z tre ci rozdziału III-5 (Programy sektorowe) Strategii Rozwoju Krakowa.
2. Organizacja procesu wdra ania Strategii.
Zgodnie z powołanym w pkt. 1. Zarz dzeniem nr 1584/2005 PMK, dla bie cej
koordynacji działa zwi zanych z wdra aniem Strategii Rozwoju Krakowa na szczeblu
podstawowym powołano Zespół roboczy ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwoju
Krakowa oraz aktualizacji programów sektorowych (Polecenie Słu bowe nr 73/2005
Dyrektora Magistratu z dn. 15 listopada 2005 r.). Zespół ten, działaj cy w trybie ci głym,
grupuje przedstawicieli wszystkich wydziałów i biur Urz du, prowadz cych bezpo rednie
działania programowe. Jego wa nym zadaniem jest m.in. opiniowanie projektów
programów sektorowych, co zapewnia ich spójno i komplementarno .
Na szczeblu operacyjnym ustanowiono cykliczne narady koordynacyjne przy Z-cy
Prezydenta Miasta Krakowa wła ciwym dla spraw wdra ania Strategii Rozwoju Krakowa.
Maj one istotne znaczenie dla harmonizowania działa mi dzysektorowych i okre laniu
bie cych priorytetów wykonawczych.
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Z chwil wprowadzenia w ycie pakietu programów sektorowych przewidzianych
w Strategii Rozwoju Krakowa powołana zostanie przy Prezydencie Miasta Krakowa
opiniodawcza Rada Konsultacyjno-Programowa, dla dokonywania diagnoz potrzeb, ocen
skuteczno ci działa wykonawczych oraz formułowania wniosków co do korekt
w programach i aktualizacji Strategii.
Wa n rol we wdra aniu Strategii Rozwoju Krakowa w zakresie formułowania
zło onych, mi dzysektorowych programów, czy te
realizacji wielow tkowych,
mi dzybran owych przedsi wzi , spełniaj powołane zespoły zadaniowe i zespoły
robocze.
Przykładowe zespoły powołane po przyj ciu Strategii Rozwoju Krakowa: Zespół
zadaniowy ds. prac nad programem rewitalizacji Zabłocia, Zespół zadaniowy ds. reformy
zarz dzania placówkami o wiatowymi, Zespół zadaniowy ds. uzgodnie projektów
w ramach programu „Woda dla wszystkich”, Zespół zadaniowy ds. zorganizowania
Zintegrowanego Centrum Zarz dzania Kryzysowego i Ratownictwa, Zespół zadaniowy
ds. opracowania powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata
2007-2010, Zespół roboczy ds. przygotowania programów sektorowych dotycz cych
rozwoju samorz dno ci lokalnej i obywatelskiej partycypacji w zarz dzaniu Miastem oraz
podnoszenia jako ci usług publicznych, realizowanych w ramach Strategii Rozwoju
Krakowa, Zespół roboczy ds. opracowania zasad zarz dzania maj tkiem Gminy Miejskiej
Kraków.
Realizacji Strategii Rozwoju Krakowa równie słu y cały szereg innych zespołów
powołanych przed przyj ciem Strategii (np. Komitet Koordynacyjny Przedsi wzi cia
„Krakowski Transport Miejski”, Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji obszaru krakowskiego
Kazimierza, Zespół zadaniowy ds. strategii zagospodarowania fortów, Zespół zadaniowy
ds. inwentaryzacji wierzytelno ci i zobowi za finansowych Miasta Krakowa i inne.
Na cał struktur organizacji wdra ania Strategii nakłada si system monitoringu,
diagnozowania i oceniania stanu realizacji Strategii i programów sektorowych, w tym
kontrolnej sprawozdawczo ci, z niniejszym sprawozdaniem wł cznie.
3. Działania informacyjno-popularyzatorskie.
Zgodnie z ide zawart w Strategii Rozwoju Krakowa jej realizatorami nie s
wył cznie organy Samorz du Miasta, lecz wszystkie podmioty, zbiorowe i indywidualne,
działaj ce w mie cie i wpływaj ce na jego kształt oraz przyszło . St d waga odpowiedniej
informacji o dokumencie Strategii i popularyzacji jego tre ci. Jednocze nie działania te s
spełnieniem podstawowego wymogu informowania społeczno ci miejskiej o planach
i przedsi wzi ciach Samorz du Miasta, co ma szczególne znaczenie przy zamierzeniach
rangi długoterminowej, strategicznej.
Zapewniono powszechny dost p do dokumentów programowych - Strategia
i programy sektorowe – w internecie (miejskie strony „Magiczny Kraków” oraz Biuletyn
Informacji Publicznej). Wydano folder i broszur z podstawowymi zało eniami Strategii,
które to materiały upowszechniono; s one w ci głym kolporta u. Po uchwaleniu Strategii
Dzie Otwarty Magistratu (4 czerwca 2005 r.) w cało ci został podporz dkowany
promowaniu Strategii - stała si ona my l przewodni całej ekspozycji publicznie
udost pnianej. Promocji Strategii słu yła równie specjalna wystawa (czerwiec
i pa dziernik 2005 r.) po wi cona rozwojowi Krakowa.
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Aktualnie przygotowywane jest wydawnictwo po wi cone programom sektorowym,
zarówno ju obowi zuj cym, jak i znajduj cym si w fazie opracowywania. B dzie ono
rozpowszechniane podobnie jak materiały o Strategii.
4. Programy sektorowe - realizacja celów strategicznych
Dla całego kompleksu działa słu cych wdro eniu Strategii Rozwoju Krakowa oraz
realizacji kierunków rozwojowych i zada zapisanych w niej, przyj to jako naczeln zasad
d enie do stopniowego urzeczywistniania Wizji Krakowa „Kraków miastem obywatelskim,
zapewniaj cym wysok jako
ycia mieszka ców i zrównowa ony rozwój - europejsk
metropoli , konkurencyjnym o rodkiem nowoczesnej gospodarki opartej na potencjale
naukowym i kulturowym” poprzez realizacj trzech równorz dnych strategicznych celów
rozwoju Miasta, porz dkuj cych trzy zasadnicze obszary aktywno ci.
Przyj to, i elementy zawarte w tej deklaracji winny w cało ci i z osobna sta si
kryterium wszelkich inicjatyw, przedsi wzi i czynno ci podejmowanych i wykonywanych
przez Samorz d Miasta.
W okresie sprawozdawczym przedło ono Radzie Miasta Krakowa projekty programów
sektorowych, które zostały przyj te w formie uchwał, a to:
- Gminny program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz
innych uzale nie na rok 2006 (Uchwała nr XCVIII/983/05 RMK z dn. 21 grudnia
2005 r.),
- Program poprawy bezpiecze stwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”
(Uchwała nr CIII/1042/06 RMK z dn. 1 marca 2006 r.),
- Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy (Uchwała nr CIV/1053/06 RMK
z dn. 15 marca 2006 r.),
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Krakowa na
lata 2066-2010 (Uchwała nr CV/1061/06 RMK z dn. 29 marca 2006 r.),
- Program gospodarowania mieniem komunalnym na lata 2006-2008 (Uchwała nr
CVI/1075/06 RMK z dn. 12 kwietnia 2006 r.)
Trwaj prace Rady Miasta Krakowa nad kolejnymi przedło onymi projektami Programów,
takimi jak „Zało enia do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - Lokalny Program
Rewitalizacji (projekt przekazany w dn. 28 lutego 2006 r., zgodnie z Uchwał nr
XCII/926/05 RMK z dn. 26 pa dziernika 2006 r.) oraz aktualizacja Uchwały Nr XC/870/97
Rady Miasta Krakowa z dn. 24 wrze nia 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta
Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych (pierwsze czytanie odbyło si na Sesji w dn. 12 kwietnia 2006 r.).
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CEL STRATEGICZNY I:
KRAKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM RODZINIE, ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I POBYTU
Cel operacyjny I-1: Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
1. Nazwa programu: Plan strategiczny Miejskiego Przedsi biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2004 – 2008.
2.

Program obowi zuj cy: Uchwała Sp. z o.o.

3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
4. Jednostki realizuj ce: Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, Ekokonsorcjum - Efekt Sp. z o.o.
Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Dostosowanie 1. Rozbudowa
gospodarki
składowiska odpadów
odpadami do
komunalnych Barycz
przepisów UE
wraz z inwestycjami
oraz
towarzysz cymi.
prawodawstwa
polskiego.
2. Sortownia odpadów
Barycz.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•
•
•

3. Kompostownia
odpadów zielonych
Barycz.

•

4. Kompostownia
odpadów zielonych
Płaszów przedsi wziecie

•
•

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

wybudowanie III etapu składowiska odpadów
komunalnych Barycz o powierzchni ok. 11 ha,
odgazowanie II etapu składowiska,
rekultywacja II etapu składowiska.

Składowisko odpadów
komunalnych o powierzchni
ok. 11 ha i pojemno ci 2 mln
m3
Sortownia o wydajno ci 20
tys. ton/rok.

100%

prace budowlano instalacyjne dla potrzeb
kompostowni Barycz.

Kompostownia o wydajno ci
6 tys. ton/rok.

100%

100%

100%
prace dla potrzeb kompostowni,
budowa w ramach etapu I 3 bioreaktorów dla
kompostowania odpadów zielonych.

Kompostownia Płaszów –
bioreaktory o wydajno ci 10
tys. ton/rok.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

komercyjne.

5. Rozbudowa systemu
selektywnej zbiórki
odpadów.

•

rozbudowa systemu selektywnej zbiórki - zakup 1 750
szt pojemników oraz 4 specjalistycznych samochodów
do ich obsługi.

6. Budowa zakładu
termicznego
przekształcania
odpadów
komunalnych.
7. Budowa sortowni zakładu
unieszkodliwiania
tzw. frakcji suchej
odpadów
komunalnych w
oparciu o technologi
segregacji
mechanicznej i
r cznej o wydajno ci
20 tys. ton/rok.

•

decyzja o budowie zostanie podj ta z chwil
zrealizowania wszystkich przedsi wzi w ramach I
etapu Programu ochrony rodowiska i stanowi cego
jego element Planu gospodarki odpadami miasta
Krakowa na lata 2005-2007.
budowa sortowni - zakładu unieszkodliwiania tzw.
frakcji suchej odpadów komunalnych w oparciu o
technologi segregacji mechanicznej i r cznej o
wydajno ci 20 tys. ton/rok,
dostawa kontenerowej, dwumodułowej kompostowni
odpadów zielonych - o wydajno ci 6 tys. ton/rok.

•

•

100%

Obsługa 600 ,,gniazd’’
segregacji.

100%
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Cel operacyjny I-1: Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego.
1. Nazwa programu: Program ochrony rodowiska i stanowi cy jego element Plan gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa - plan na
lata 2005 - 2007 z uwzgl dnieniem zada zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008-2011.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr LXXV/737/05 RMK z dnia 13 kwietnia 2005 r.
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
4. Jednostki realizuj ce: MPO Sp. z o.o., MPWiK S.A., operatorzy wyłonieni w przetargach.
Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Dostosowanie
1. Rozbudowa
gospodarki
składowiska odpadów
odpadami do
komunalnych Barycz.
przepisów UE
oraz
prawodawstwa
polskiego i
nadrz dnych
planów
gospodarki
odpadami.

2. Rozbudowa systemu
selektywnej zbiórki,
w tym:
- zestawy do

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
•
•
•
•

•
•

wybudowanie III etapu składowiska odpadów
komunalnych Barycz o powierzchni ok. 11 ha,
odgazowanie II etapu składowiska,
rekultywacja II etapu składowiska,
modernizacja ulicy Kuryłowicza w zakresie robót
drogowych,
budowa 2 km odcinka kolektora sanitarnego
Malinówka wraz z podł czeniem odcieków do
kanalizacji sanitarnej.

zakup 1750 sztuk pojemników oraz 4
specjalistycznych samochodów do ich obsługi,
budowa sortowni - zakładu unieszkodliwiania tzw.
frakcji suchej odpadów komunalnych w oparciu o

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa
Składowisko odpadów
komunalnych o powierzchni
ok. 11 ha i pojemno ci 2 mln
m3

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

Kompostownia o wydajno ci
6 tys. ton/rok,
Sortownia o wydajno ci 20
tys. ton/rok,
Zakład demonta u odpadów
wielkogabarytowych o
wydajno ci 4 tys. ton/rok.
Obsługa 600 ,,gniazd’’
segregacji.

20%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
-

selektywnej zbiórki,
sortownia odpadów
Barycz.

3. Kompostownia
odpadów zielonych
Barycz.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
•
•
•

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

technologi segregacji mechanicznej i r cznej o
wydajno ci 20 tys. ton/rok,
składowisko odpadów komunalnych o powierzchni ok.
11 ha i pojemno ci 2 mln m3
dostawa kontenerowej, dwumodułowej kompostowni
odpadów zielonych - o wydajno ci 6 tys. ton/rok,
kompostownia Płaszów - bioreaktory o wydajno ci 10
tys. ton/rok,
prace budowlano instalacyjne dla potrzeb
kompostowni Barycz.

100%

4. Program edukacyjny
ISPA.

•

w trakcie realizacji termin zako czenia grudzie br.

5. Zakład demonta u
odpadów
wielkogabarytowych.
6. Pojemniki do zbiórki
w systemie
dwupojemnikowym.

•

etap przygotowywania oraz pozyskiwania rodków
finansowych na jego realizacj .

Zebrano 3 360 m³ odpadów
wielkogabarytowych.

•

ustawienie pojemników do zbiórki w systemie
dwupojemnikowym.

447 pojemników o poj. 120 l.
z których przewiduje si
uzyska 300 t/r surowców
wtórnych.

7. Zbiorcze Punkty
Gromadzenia
Odpadów.
8. Instalacja do
sortowania i odzysku
odpadów
budowlanych
przewidywana
zbiórka w roku 2005
na poziomie 31,2 tys.

Stopie
realizacji
programu
w%

40%
100%

100%

20%
•

instalacja do sortowania i odzysku odpadów
budowlanych (przedsi wzi cie komercyjne).
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

ton.
9. Oczyszczanie miasta.

•

oczyszczanie miasta - zadanie o charakterze ci głym.

10. Likwidacja dzikich
wysypisk.

•

zlikwidowano 754 wysypiska mieci o ł cznej
kubaturze 11 479 m³

11. Usuwanie azbestu.

•

realizacja ci gła, wykonano inwentaryzacj na
podstawie zło onych informacji.

12. Zbiórka lekarstw w
aptekach.

•

zbiórka lekarstw w aptekach prowadzona na terenie
Miasta w wytypowanych 24 aptekach.

13. Kontynuacja i
poszerzenie zasi gu
,,akcji wystawka”.
14. Działalno
edukacyjna.

•

kontynuacja i poszerzenie zasi gu ,,akcji wystawka’’

•

realizacja ci gła - działalno edukacyjna wi e si z
dwoma aspektami:
działaniami
podnosz cymi
wiadomo
społecze stwa co do realizacji zada na rzecz ochrony
rodowiska,
działaniami zmierzaj cymi do uzyskania akceptacji
społecznej dla rozwi za zaproponowanych w Planie.

-

Przeprowadzono
oczyszczanie na długo ci
1 713 km dróg,
1 048 595 m²,
Opró niano 2 000 sztuk koszy
ulicznych.

100%

56%
wzrost o
65%
w stosunku
do 2004 r.
3 348 kg przeterminowanych
lekarstw.

100%
100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

15. Program wymiany rur z •
azbestocementu.
16. Stacja Utylizacji
Osadów ciekowych.

•

17. Budowa zakładu
termicznego
przekształcania
odpadów.

•

wymieniono 5 034 m rur w ramach modernizacji sieci
wodoci gowej.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

5 034 m rur

Stopie
realizacji
programu
w%
103,5%

od 2003 r. MPWiK S.A. czyniła starania o przyznanie
dofinansowania tego projektu z Funduszu Spójno ci
w ramach poszerzenia projektu ,,Modernizacja
i rozbudowa Oczyszczalni cieków Płaszów II”.
Do momentu decyzji Komisji Wspólnot Europejskich
zadanie nie mogło by realizowane. Pozytywna
decyzja zapadła 19.12.2005 r. Poniesiono w 2005 r.
nakłady w wysoko ci 155 tys. zł, co stanowi 3,3%
nakładów do poniesienia.
decyzja zostanie podj ta z chwil zrealizowania
wszystkich przedsi wzi w ramach etapu I Programu
ochrony rodowiska i stanowi cego jego element
Planu gospodarki odpadami dla miasta Krakowa plan
na lata 2005-2007 z uwzgl dnieniem zada
zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata
2008-2011, przyj tego Uchwał Nr LXXV/737/05
Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.
i ocenie jego realizacji
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Cel operacyjny I-2: Poszerzanie zakresu i dost pno ci edukacji dla wszystkich grup wiekowych oraz podnoszenie jej jako ci.
1. Nazwa programu: Informacja o sytuacji w o wiacie na terenie Miasta Krakowa.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XL/365/04 RMK z dnia 3 marca 2004 r.
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Edukacji.
4. Jednostka realizuj ca: Wydział Edukacji.
Cele i priorytety

1. Podnoszenie
jako ci
kształcenia,
wychowania i
opieki w
szkołach i w
placówkach
o wiatowych.

Zaplanowane
zadania/działania
realizuj ce program

Zrealizowane zadania/działania (zakres rzeczowy)

1. Poprawa warunków
•
bazowych
funkcjonowania szkół •
i placówek
o wiatowych.
•
•
•
•
•
2. Doskonalenie jako ci •
zarz dzania szkołami
i placówkami oraz
•
jako ci pracy kadry
pedagogicznej.

dofinansowanie wyposa enia 93 pracowni na kwot
250 tys. zł,
sfinansowanie wyposa enia w 65 szkołach
ponadgimnazjalnych pod k tem egzaminów
maturalnych i zawodowych na kwot 636 tys. zł,
przeprowadzenie termomodernizacji w 13 placówkach
Wybudowanie sali gimnastycznej przy SP nr 72 i SP nr
132,
rozbudowanie Przedszkoli nr 10,23,135 oraz adaptacja
pomieszcze szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 6,
zaadaptowanie budynku Pogotowia Opieku czego na
potrzeby Młodzie owego O rodka Wychowawczego,
przeprowadzenie remontów w placówkach
o wiatowych na kwot 13 242 789,16 zł.
uko czenie studiów podyplomowych lub kursów
kwalifikacyjnych przez 18 dyrektorów,
dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studiów
podyplomowych i uzupełniaj cych dla 1 817

Przyj te mierniki dla oceny Stopie
realizacji zada /działa
realizacji
programu
w%
Ilo wyposa onych
pracowni.

100%

Ilo placówek poddanych
termomodernizacji.

100%

Wzrost o 5% liczby
nauczycieli z najwy szym
stopniem awansu
zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane
zadania/działania
realizuj ce program

3. Zapewnienie

optymalnych
warunków
organizacyjnych
realizacji procesu
dydaktycznowychowawczego
oraz opieki.

Zrealizowane zadania/działania (zakres rzeczowy)

•
•

•
•

4. Tworzenie
•
warunków do
aktywno ci
pozalekcyjnej i
pozaszkolnej dzieci i •
młodzie y.
•
•
5. Wspieranie
kształcenia uczniów
szczególnie
uzdolnionych oraz

•

nauczycieli na kwot 1 647 253zł.
prowadzenie w 128 szkołach i placówkach stołówek
szkolnych,
uzyskanie redniej liczebno ci uczniów w oddziałach
szkół podstawowych wynosi 23.4, w gimnazjach 26.4
w szkołach ponadgimnazjalnych: w LO 32.5, w
szkołach zawodowych 29.23,
zmniejszenie zmianowo ci w szkołach,
wprowadzenie zmian do organizacji pracy szkół w
roku szk. 2004/2005 tj. obni enie w szkołach progu
liczby oddziałów dla drugiego wicedyrektora;
przyznawanie dodatkowej etatyzacji dla szkół z uwagi
na szczególne warunki, w jakich szkoła pracuje.
wydatkowanie kwoty 2 259 571 zł na zaj cia
pozalekcyjne w tym przeznaczenie kwoty 1 200 tys.
zł. na realizacj programu „otwarte sale gimnastyczne”
we wszystkich typach szkół,
uczestniczenie 10 447 uczniów SP i G w ró nych
formach aktywno ci pozaszkolnych (w wyjazdach
ródrocznych),
korzystanie 6 520 uczniów z wypoczynku letniego
i zimowego organizowanego w mie cie oraz 1 880
uczniów z wymiany mi dzynarodowej,
zagospodarowanie czasu wolnego dziecka przez 11
MDK-ów, 4 MOS-y, KSOS, 2 baseny.
uzyskanie tytułu laureata konkursów i olimpiad
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim i mi dzynarodowym. Na nagrody dla
laureatów konkursów i olimpiad oraz dla ich

Przyj te mierniki dla oceny Stopie
realizacji zada /działa
realizacji
programu
w%
Ilo szkół i placówek ze
stołówkami.

100%

W roku szk. 2005/2006 w
stałych formach zaj
uczestniczy 31 124 dzieci i
młodzie y.

100%

Tytuł uzyskało 268 uczniów
szkół samorz dowych.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane
zadania/działania
realizuj ce program
uczniów z
trudno ciami
edukacyjnymi.

Zrealizowane zadania/działania (zakres rzeczowy)

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
2. Racjonalizacja
wydatków
o wiatowych.

1. Efektywne
gospodarowanie
maj tkiem miasta.

•

opiekunów wydatkowano kwot 134 tys. zł.
zorganizowanie dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych udziału w obozach naukowych,
realizowanie w 10 gimnazjach i w 5 LO rozszerzonego
programu nauczania j zyka niemieckiego DSD II oraz
utworzenie w G nr 2 i nr 16 klas dla uczniów
szczególnie uzdolnionych,
utworzenie 274 oddziały integracyjne dla 1305
uczniów z deficytami rozwojowymi,
zapewnienie realizacji obowi zku szkolnego w ramach
nauczania indywidualnego,
korzystanie uczniów z rewalidacji indywidualnej.
zorganizowanie dowozu do szkół i placówek dla
uczniów niepełnosprawnych,
uzyskanie przez nauczycieli przygotowania do pracy z
dzie mi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
utworzonie sieci placówek realizuj cych wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka (ZSS nr 11, SOSW nr
3, ZSS nr 13, SOSW dla Dzieci Niewidomych i
Słabowidz cych, SOSW dla Dzieci Niesłysz cych),
otworzenie Filii nr 1 SPS nr 6 dla dzieci autystycznych
nauczanych metod behawioraln ,
powołanie Młodzie owego O rodka Wychowawczego
dla chłopców (na bazie rozwi zanego ZSS nr 5),
utworzenie klas terapeutycznych w G nr 14.
z tytułu wynajmu pomieszcze szkolnych w 274
placówkach osi gni to dochód w wysoko ci
5 958 641, 37zł.

Przyj te mierniki dla oceny Stopie
realizacji zada /działa
realizacji
programu
w%

Udział wzi ło 642 uczniów.

100%

Obj to obowi zkiem 981
uczniów.

100%

Skorzystało 300 uczniów.

100%

Dowo ono 496 uczniów.

100%

6,2% nauczycieli.

100%
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane
zadania/działania
realizuj ce program

Zrealizowane zadania/działania (zakres rzeczowy)

2. Obni anie kosztów
utrzymania
budynków
o wiatowych.
3. Wprowadzenie
standardów
organizacyjnych
szkół i placówek.

•

dokonano bilansu energetycznego w 28 placówkach
b d cego podstaw do zmiany mocy zamówionej CO.

100%

•

wprowadzenie zasad organizacji pracy szkół i
placówek o wiatowych w roku szk. 2005/2006
Zarz dzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr
520/2005 z dnia 1.04.2005r. i Nr 576/2005 z dnia
7.04.2005r.
zlikwidowanie SP nr 136 i SP nr 139, Przedszkola nr
101, internatu w ZSM nr 3, XXXV LO w ZSS nr 3,
gospodarstwa pomocniczego przy ZSO i Przemysłu
Skórzanego,
utworzenie G nr 81, trzech Szkół Specjalnych
Przysposabiaj cych do Pracy: nr 6 w ZSS nr 11, nr 7
w ZSS nr 6, nr 8 w SOSW nr 2,
utworzenie dodatkowych oddziałów w Przedszkolach
nr 6,10,135,23,114,123,130,
przekształcenie 19 szkół policealnych i pomaturalnych
dla młodzie y w szkoły policealne, przekształcenie 11
szkół policealnych i pomaturalnych dla dorosłych w
szkoły policealne dla dorosłych.

100%

przekazanie budynku SP nr 139 Zgromadzeniu Córek
Maryi Sióstr Szkół Pobo nych (Siostry Pijarki) celem
prowadzenia publicznej szkoły podstawowej,
przygotowanie przej cia SP nr 136 przez
Stowarzyszenie Rajska Szkoła.

100%

4. Racjonalizacja sieci
szkół.

•

•
•
•

5. Tworzenie
warunków do
rozwoju o wiaty
niepublicznej.

•
•

Przyj te mierniki dla oceny Stopie
realizacji zada /działa
realizacji
programu
w%

14

przyznano 9 209 stypendiów szkolnych i 59 zasiłków
szkolnych, na które wydatkowano kwot 2 570 600zł.

uruchomienie pracowni symulacyjnej w Centrum
Kształcenia Ustawicznego i realizowanie kształcenia
na odległo .

•

•

2. Współpraca szkół
i placówek z MOPS
oraz organizacjami
pozarz dowymi w
zakresie udzielania
pomocy materialnej
uczniom w trudnej
sytuacji materialnej.
3. Rozwijanie
kształcenia na
odległo .

Ilo przyznanych stypendiów
szkolnych.

100%

100%

100%

Przyj te mierniki dla oceny Stopie
realizacji zada /działa
realizacji
programu
w%

zlikwidowanie w 2 szkołach barier architektonicznych: Ilo szkół obj tych
w ZSS nr 6, w ZSO nr 14 oraz w Przedszkolu nr 109. likwidacj barier.

•

1. Likwidacja barier
architektonicznych.

3. Umo liwienie
dost pu do
edukacji na
ka dym etapie
kształcenia i w
ka dym wieku.

Zrealizowane zadania/działania (zakres rzeczowy)

Zaplanowane
zadania/działania
realizuj ce program

Cele i priorytety
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Cel operacyjny I-3: Poprawienie poczucia bezpiecze stwa publicznego.
1. Nazwa programu: Program Poprawy Bezpiecze stwa „Bezpieczny Kraków”.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr CIII/1042/06 RMK z dnia 1 marca 2006 r.
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego.
4. Jednostki realizuj ce: Wydział Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego, Komenda Miejskiej Policji w Krakowie, Zarz d Dróg i
Komunikacji w Krakowie, Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacji S.A. w Krakowie, Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
Stra Miejska Miasta Krakowa, Komenda Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej w Krakowie, Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta
Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych.

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Kontynuacja prac
•
nad Stanowiskiem
Wspomagania
Dowodzenia KMP
1. Powstrzymanie
(podniesienie jako ci
wzrostu liczby
obsługi zdarze ,
popełnianych
zminimalizowanie
czynów karalnych,
czasu reakcji,
a w szczególno ci
monitoring słu b,
ograniczenie tzw.
bie ca analiza
przest pczo ci
zagro e ).
pospolitej. Poprawa
Dynamiczne
stanu i poczucia
dyslokowanie słu b
bezpiecze stwa
w oparciu o
obywateli.
wyst puj ce
zagro enia segment restrykcyjnorepresyjny:
Zero tolerancji

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
kontynuacja prac nad Stanowiskiem Wspomagania
Dowodzenia KMP (podniesienie jako ci obsługi
zdarze , zminimalizowanie czasu reakcji, monitoring
słu b, bie ca analiza zagro e ).

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
wspomaganie
zagro onych rejonów
siłami Oddziałów
Prewencji KWP i
patroli ł czonymi ze
Stra Miejsk .
2. Praktyczna realizacja
zało e
programowych,
poprzez:
- ujawnianie i
•
zwalczanie
wszelkiego rodzaju
przest pstw, ze
szczególnym
naciskiem na
przest pczo
pospolit ,
•
- reagowanie na
wszelkie
wykroczenia, a
zwłaszcza przypadki
zakłócenia porz dku
publicznego i
dewastacji mienia
oraz stanowcze
represjonowanie ich •
sprawców,
3. eliminowanie osób
wywołuj cych

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

w trakcie słu b ujawniono 363 przest pstwa .

Ilo przest pstw
ujawnionych.

100%

w trakcie słu b ujawniono 11 331 wykrocze .

Ilo

ujawnionych wykrocze .

100%

Ilo

podj tych interwencji.

100%

podj to w miejscach publicznych 6 270 interwencji,
w wyniku, których zatrzymano:
- 109 osób poszukiwanych,
- 401 sprawców przest pstw,
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Cele i priorytety

segment restrykcyjnorepresyjny:
Pomagajmy sobie

1. Umo liwienie
szerokim kr gom
społecze stwa
bezpo redniego
kontaktu z Policj ,
w systemie
całodobowym,
bezpłatnym,
zapewniaj cym
anonimowo .

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
zgorszenie w
miejscach
publicznych,
nietrze wych
spo ywaj cych
alkohol i osób
wyłudzaj cych datki
pieni ne.
1. Pozyskiwanie z
•
infolinii (bezpłatna,
całodobowa linia
telefoniczna)
wszelkich istotnych
dla policyjnych
działa informacji od
mieszka ców miasta
w zakresie grup
przest pczych oraz
popełnianych
przest pstw
kryminalnych i ich
sprawców.
Utworzenie
komputerowej bazy
informacyjnej do
gromadzenia danych.
2. Utworzenie strony
•
internetowej oraz
konta e-mail,
umo liwiaj cych

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

101 sprawców wykrocze ,
229 osób do wytrze wienia,
39 nietrze wych kieruj cych.

uzyskano kilkadziesi t informacji, 9 uznano za
przydatne operacyjnie.

utworzono stron internetow oraz konta e-mail,
umo liwiaj ce zamieszczanie wizerunków
przest pców poszukiwanych listami go czymi,
rysopisów sprawców, zdj skradzionych

Ilo

uzyskanych informacji.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
zamieszczanie
wizerunków
przest pców
poszukiwanych
listami go czymi,
rysopisów sprawców,
zdj skradzionych
drogocennych
przedmiotów,
informacji o
poszukiwanych
wiadkach zdarze
kryminalnych, jak i
pozyskiwanie
informacji.

segment restrykcyjnorepresyjny:
Niebieska karta

1. Ograniczenie
eskalacji przemocy
w rodzinie.

•
1. Podejmowanie
konsekwentnych
•
interwencji
domowych wobec
przemocy w rodzinie
z zastosowaniem
procedury
•
jednolitego
dokumentowania
zdarzenia na
formularzach
„Niebieskich Kart”. •

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

drogocennych przedmiotów, informacji o
poszukiwanych wiadkach zdarze kryminalnych,
jak i pozyskiwanie informacji.

podj to 1 644 interwencje wobec przemocy w
rodzinie (8,5 % ogółu interwencji domowych).
ujawniono 2 972 osoby pokrzywdzone w wyniku
przemocy, z których:

-

1 626 (54,7 %) to kobiety,
231 ( 7.80%)to m czy ni;
766 (25,8%) to dzieci do lat 13,
349 (11,7%) to nieletni 13-18 rok ycia,

-

117 (7,1%) to kobiety,
1 525 (92,3%) to m czy ni,
10 (0.6 %) to nieletni.

-

51 (4,8`%) to kobiety
1 004 (95,1%) to m czy ni,

Ilo

podj tych interwencji.

100%

odnotowano 1 652 sprawców przemocy, z których:

pod wpływem alkoholu było 1 056 sprawców
przemocy domowej, w tym:
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

2. Zwi kszenie

jako ci i
efektywno ci
podejmowanych
przez policjantów
interwencji i
czynno ci po nich
nast puj cych.
Podniesienie
wizerunku
policjanta jako
osoby pomagaj cej
ludziom.

segment restrykcyjnorepresyjny:
Nasz dzielnicowy

1. Zacie nienie
współpracy
pomi dzy
dzielnicowymi,

1. Informowanie ofiar
•
o przysługuj cych im
prawach i
motywowanie ich do
przełamania bariery
strachu i dania
pomocy.
2. Informowanie ofiar
o lokalnych
placówkach i
instytucjach
zobowi zanych do
udzielenia pomocy.
3. Bie ca współpraca z •
MOPS,
Schroniskiem dla
Ofiar Przemocy i
Centrum Terapii
Uzale nie .
1. Podj cie
przedsi wzi
organizacyjnych
zmierzaj cych do
maksymalnego

•

-

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

1 ( 0,1 % ) to nieletni.

wszcz to 300 post powa przygotowawczych o czyn
z art.207 kk.
Ilo
w 882 przypadkach powiadomiono instytucje i
organizacje zobowi zane do pomocy ofiarom, z
czego:

-

-

-

powiadomie instytucji.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

w 343 (38,9 %) O rodki Pomocy Społecznej
w 43 (4,9%) Gminn Komisj Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych
w 494 (56%) S d Rodzinny i dla Nieletnich
w 2 (0.20% ) placówk słu by zdrowia.

ci gła realizacja współpracy.

100%

sukcesywne uzupełnianie wakatów - na 244 stałych
etatów dzielnicowych 14 to wakaty.
Z uwagi na brak rodków nie zwi kszono liczby
etatów.
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Cele i priorytety
a mieszka cami
podległych im
rejonów z 92
przedstawicielami
Rad Dzielnic oraz
placówek
znajduj cych si w
ich rejonach.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

odci enia
dzielnicowych od
czynno ci
niezwi zanych z
rejonami
odpowiedzialno ci,
celem zwi kszenia
czasookresu obchodu
i pracy w terenie.

2. Podnoszenie
•
kwalifikacji
zawodowych
ukierunkowanych na
działania
prospołeczne.
1. Realizacja zada
2. Podniesienie
•
wynikaj cych z
wizerunku
Zarz dzenia Nr
dzielnicowego jako
15/99 KGP w
osoby zaufanej
sprawie metod i form •
działaj cej na rzecz
wykonywania zada
mieszka ców.
przez dzielnicowego.
•

•

podnoszenie kwalifikacji zawodowych
ukierunkowanych na działania prospołeczne.

100%

inicjowanie i wdra anie przedsi wzi
prewencyjnych Małopolskiego Programu Pomocy
Osobom Starszym, rozpowszechnianie ulotek
informacyjnych,
promowanie istotnych zarówno dla policji jak i
mieszka ców działa (infolinia telefoniczna, nowe
przedsi wzi cia, programy prewencyjnoprofilaktyczne, kreowanie nowego wizerunku
policji),
informowanie o wyst puj cych zagro eniach i
sposobach ich ustrzegania si (spotkania dla
mieszka ców z udziałem przedstawicieli SM i
ADM),
uczestnictwo w spotkaniach z samorz dami

100%
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segment restrykcyjnorepresyjny:
Dealer

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Zatrzymanie
1. Na bie co
tendencji
prowadzenie działa
wzrostowej
operacyjnoprzest pczo ci
represyjnych oraz
narkotykowej.
podejmowanie akcji
2. Ograniczenie
prewencyjnych
mo liwo ci
(n kanie rodowiska
działania dealerów
narkotykowego) w
w rejonach
miejscach znanych
placówek
ze spotka
o wiatowo narkomanów i
wychowawczych
drobnego handlu
oraz na ich terenie i
narkotykami.
zwi zanej z tym
2. Ograniczenie
przest pczo ci.
dost pu do rodków
3. Zahamowanie
narkotycznych.
eskalacji zjawiska 3. Zlikwidowanie
si gania osób
stałych miejsc
nieletnich po rodki
gromadzenia si
odurzaj ce.
narkomanów i
ograniczenie liczby
popełnianych przez
nich przest pstw.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

•

•

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

lokalnymi, dyrekcjami szkół i przedstawicieli
organizacji społecznych funkcjonuj cych w danym
rejonie,
utrzymywanie kontaktów z ofiarami przest pstw.

Ilo działa represyjnych.
zatrzymano 404 osoby podejrzane o posiadanie i
dystrybucj narkotyków, u których zabezpieczono
ogółem:
2079,04 g amfetaminy,
2120,01 g marihuany
3041 ml polskiej heroiny
370 szt. tabletek extasy+ 8572 g gotowej masy
40 ml morfiny
996 szt. LSD
162,7 haszyszu
27 szt. sadzonek konopi indyjskich
17 porcji słomy makowej
Ilo przeprowadzonych
przeprowadzono 317 prelekcji dla nauczycieli i
prelekcji.
rodziców na temat narkomanii.

100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

segment restrykcyjnorepresyjny:
Chro my młodzie

1. Ograniczenie
przest pczo ci
rówie niczej.

1. Podejmowanie
działa
restrykcyjnych
wobec nieletnich
naruszaj cych
przepisy prawa
oraz stosownych
czynno ci wobec
nieletnich
znajduj cych si w
sytuacjach
zagra aj cych ich
bezpiecze stwu.

•

skierowano do S du Rodzinnego 2 585 wniosków
w sprawach o naruszenie norm prawnych oraz
opieku czo-wychowawczych, a tak e 75
powiadomie o umieszczeniu osoby małoletniej
w Izbie Wytrze wie .

2. Zatrzymanie
tendencji
wzrostowej
przypadków
demoralizacji
nieletnich
zjawiskami
Patologicznymi.
3. Zminimalizowanie
mo liwo ci stania
si ofiar
przest pstwa.

1. Prowadzenie działa
prewencyjnych w
zakresie
demoralizacji
nieletnich.

•

1. Prowadzenie spotka
o tematyce unikania
zagro e i
odpowiedzialno ci
prawnej.

•

Ilo

Stopie
realizacji
programu
w%

wniosków do S du.

100%

przeprowadzono 2 262 kontrole placówek
prowadz cych sprzeda alkoholu.

Ilo skontrolowanych
placówek sprzeda y alkoholu.

100%

przeprowadzono 2 966 rozmów profilaktycznoostrzegawczych z nieletnimi i ich opiekunami
prawnymi oraz przeprowadzono 755 spotka dla
dzieci i młodzie y oraz 574 dla rodziców i
nauczycieli.

Ilo rozmów profilaktycznoostrzegawczych.

100%

Ilo

100%

spotka z młodzie .
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segment restrykcyjnorepresyjny:
S siedzkie czuwanie

1. Redukcja liczby
włama do
obiektów i
mieszka oraz
wzmocnienie
poczucia
bezpiecze stwa
mieszka ców.
2. Aktywizacja
społecze stwa w
walce z
przest pczo ci .

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Realizacja programu •
„AGIS – profilaktyka
antywłamaniowa”.
2. Udział w spotkaniach
Dzielnicowych
Zespołów
Koordynacyjnych
3. Działania
•
prowadzone we
wszystkich
Dzielnicach (I •
XVIII).

segment restrykcyjnorepresyjny:
Handel i usługi

1. Stabilizacja liczby
kradzie y,
zatrzymanie
wzrostu ich ilo ci.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
1. Wprowadzenie
systemu
monitorowania
poprzez system
kamer ledz cych
punkty miasta.

realizowano program „AGIS - profilaktyka
antywłamaniowa” poprzez zorganizowanie spotka z
mieszka cami, analiz wskazanych problemów,
omówienie podstawowych zabezpiecze mieszka i
domów, wskazanie sposobów unikania zagro e ,
typowanie liderów współpracuj cych ze słu bami
porz dkowymi,
udział w spotkaniach Dzielnicowych Zespołów
Koordynacyjnych w celu wymiany informacji,
ustaleniu wspólnych działa ,
działania prowadzone we wszystkich Dzielnicach (IXVIII).

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Spotkania z mieszka cami
(15).
Udział stra ników w
organizowanych festynach
(33).
Stałe dy ury w Radach
Dzielnic (35).
Spotkania w Radach Dzielnic
(62).

jako główn form działa maj cych wzmocni
Poprawa jako ci nadzoru nad
bezpiecze stwo w rejonach targowisk, preferuje si
targowiskami.
wprowadzanie na placach targowych systemu
monitorowania.
Działania w zakresie monitoringu targowisk podj to
na targowiskach „Piast”w Nowej Hucie oraz
„Tandeta” przy ul.Krzywdy. Na targowisku „Piast”
zainstalowano dwie kamery, natomiast na targowisku
„Tandeta” zainstalowano system monitoringu w hali
nr 1.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
100%
100%
100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

segment
komunikacyjny:
Bezpieczne doj cie do
szkoły

1. Zwi kszenie
1. Prowadzenie w
bezpiecze stwa
szkołach spotka z
dzieci i młodzie y
dzie mi i młodzie
w rejonach
z zakresu
placówek
wychowania
o wiatowych.
komunikacyjnego i
Podniesienie
uprawnie do
poziomu wiedzy na
kierowania rowerem
temat
i motorowerem.
bezpiecze stwa w
Przeprowadzanie
ruchu drogowym.
akcji i imprez dla
dzieci i młodzie y o
tematyce
bezpiecze stwa w
ruchu drogowym.
2. Zmniejszenie
liczby wypadków
najechania na
dzieci.

1. Budowa barierki
2. Oznakowanie przej
przy szkołach
zespolonymi
znakami D-6
(przej cie dla
pieszych) + T-27
(„Agatka”) na folii
fluorescencyjnej.

•

421 spotka profilaktycznych o tematyce
bezpiecze stwa w ruchu drogowym.

•
•

odgrodzenie chodnika od jezdni,
poprawa czytelno ci oznakowania na doj ciach do
szkół.

Ilo

spotka z młodzie .

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

segment
komunikacyjny:
Koegzystencja

1. Zwi kszenie
1. Nadzorowanie
•
bezpiecze stwa
wytypowanego
niechronionych
skrzy owania
uczestników ruchu
podejmuj c działania •
i ograniczenie
kontrolne w zakresie •
ilo ci zdarze z ich
represjonowania i
udziałem.
dyscyplinowania.
2. Przeprowadzenie
akcje pod
kryptonimem
„Pieszy”.
3. Prowadzenie działa
profilaktyczno informacyjnych
poprzez instrukta
uczestników
ruchu i współprac
ze rodkami
masowego przekazu.

nadzorowano wytypowane skrzy owania podejmuj c Nało ono 34 756 mandatów
karnych, z czego:
działania kontrolne w zakresie represjonowania i
- 33 739 na kieruj cych,
dyscyplinowania,
- 1 017 na pieszych.
przeprowadzano akcje pod kryptonimem „Pieszy”,
prowadzono działania profilaktyczno - informacyjne
poprzez instrukta uczestników ruchu i współprac
ze rodkami masowego przekazu.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

segment
komunikacyjny: Radar

1. Ograniczenie ilo ci
zdarze drogowych
spowodowanych
nadmiern
pr dko ci .

1. Prowadzenie działa
represyjno dyscyplinuj cych.
2. Monitorowanie

•
•
•

Nało ono 8 344 mandaty
prowadzono działania represyjno – dyscyplinuj ce,
karne, w tym 702 w wyniku
monitorowano wytypowane ci gi komunikacyjne,
przeprowadzano akcje pod kryptonimem „Pr dko ”. działania wideoradarów.

100%
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segment
komunikacyjny:
Trze wo

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

wytypowanych
ci gów
komunikacyjnych.
3. Przeprowadzanie
akcji pod
kryptonimem
„Pr dko ”.

1. Poprawa
1. Prowadzenie
•
bezpiecze stwa w
wzmo onych działa
ruchu drogowym
kontrolnych
poprzez
szczególnie
•
ograniczenie liczby
ukierunkowanych na •
nietrze wych
por wieczorowouczestników.
nocn .
2. Przeprowadzenie
akcji pod
kryptonimem
„Pomiar”.
3. Prowadzenie działa
informacyjnych
poprzez współprac
ze rodkami
masowego przekazu.

prowadzono wzmo one działania kontrolne
szczególnie ukierunkowane na por wieczorowonocn ,
przeprowadzono akcje pod kryptonimem „Pomiar”,
prowadzono działania informacyjne poprzez
współprac ze rodkami masowego przekazu.

W wyniku prowadzonych
działa ujawniono:
- 1 229 nietrze wych

100%

kieruj cych,
- 468 nietrze wych pieszych.

segment
komunikacyjny:
Bezpieczne
skrzy owania i
ulice
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Uzupełnienie
1. Kładka wraz z
elementów układu
pochylniami i
drogowego.
schodami.
2. Zmniejszenie
2. Naprawa
liczby wypadków i
nawierzchni.
kolizji drogowych. 3. Przebudowa
skrzy owania.
4. Przebudowa
nawierzchni
5. Przebudowa
chodnika.
6. Budowa chodnika
wzdłu byłej bazy
MPK.
7. Budowa chodnika.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
1. Dł. konstrukcji 184,73 m; długo dojazdów 93,17
m; szeroko całkowita 4,59 m; szeroko u ytkowa
4,00 m.
2. 12 800 m²

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

3. Nawierzchnia jezdni 2 488 m², chodnik 1025 m²,
wysepki 54 m², wjazdy 218 m²
4. 235 mb
5. Chodnik 450m², obrze e betonowe + koryta
ciekowe 180 mb, por cze ochronne 145 mb.
6. Długo 385mb.
7. Chodnik na długo ci 1 126 mb, odwodnienie jezdni
na długo ci 260 mb, rowy odwadniaj ce na długo ci
300 mb.
8. 400 mb.

8. Przebudowa ulicy.
9. Przebudowa
skrzy owa wraz z
budow sygnalizacji
wietlnych.
10. Budowa sygnalizacji
wietlnej na
skrzy owaniach.
11. Budowa barier
11. 52 mb.
betonowych.
12. Budowa barier.
12. 20 mb + 176 mb.
13. Obszarowa zmiana
13. Uporz dkowanie organizacji ruchu, w tym:
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
organizacji ruchu.
14. Instalowanie
elementów
odblaskowych.
15. Budowa azylów dla
pieszych.
16. Monta słupków
blokuj cych.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

parkowania, poprawa bezpiecze stwa ruchu.
14. Poprawa widoczno ci elementów drogi.

15. Dzielnica V: ul. Kazimierza Wielkiego - ul.
Józefitów; ul. Nawojki x 2.
16. ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Józefitów;. ul.
Kazimierza Wielkiego; ul. Lea; ul. Królewska 2
odcinki;
17. Zaw enie przekroju. 17. ul. Lea.
18. Wprowadzenie
18. Poprawa bezpiecze stwa ruchu.
ograniczenia
pr dko ci.
19. Oznakowanie miejsca o zwi kszonym zagro eniu
19. Oznakowanie
bezpiecze stwa ruchu drogowego.
znakami A-30 +

tabl. T-14.

20. Monta lustra.
21. Wyznaczenie
przej cia dla
pieszych.
22. Budowa i dobudowa
o wietlenia.
23. Dobudowa słupów i
punków
o wietleniowych.

22. 16 słupów, 21 słupów i 24 opraw.

23. 40 słupów, 42 oprawy; dobudowa 44 słupów i 44
opraw, dobudowa 5 punktów wietlnych ( 4 słupy + 5
opraw), dobudowa 9 słupów, 10 opraw wraz z
doprowadzeniem zasilania.
24. Wykonanie zasilania 24. Linia kablowa zasilaj ca 30 mb, słupy o wietleniowe
4, mosty o wietleniowe 2, 10 sztuk lamp, linie
i o wietlenia oraz
kablowe
zasilaj ce o wietlenie 120mb, zestaw do
monitoringu.
monitoringu.
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Udra nianie szlaków •
komunikacyjnych po
wypadkach i
•
kolizjach.
2. Utrzymanie w stanie
dro no ci dojazdów
1. Stopniowa poprawa
do obiektów i
poziomu
terenów oraz
bezpiecze stwa
propozycje
mieszka ców
modyfikacji stanu
•
Krakowa i ich
obecnego.
mienia.
3. Rozbudowa sieci
stra nic w Krakowie.
•
segment
komunikacyjny:
Bezpieczne
skrzy owania i
ulice

segment
komunikacyjny:
Bezpieczny dojazd
•
1. Zmniejszenie
1. Codzienna
liczby kradzie y.
współpraca z Policj
Likwidacja
/SRD/ oraz Stra
napadów i pobi .
•
Miejsk w zakresie
Zapobieganie
likwidacji zagro e
dewastacjom taboru
w ruchu drogowym.
i wyposa enia
•
2. Umieszczenie i
przystanków.
bie ce uzupełnianie

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
Dobudowa 22 latarni parkowych.
Wymiana wysi gnika na dwuramienny z doło eniem
dodatkowej oprawy o wietleniowej.
wykonano 587 działa ratowniczych w komunikacji
drogowej i 3 w komunikacji kolejowej,
podczas wykonywanych czynno ci kontrolnorozpoznawczych, organizowanych wicze , działa
ratowniczych prowadzono kontrole mo liwo ci
dojazdu pojazdów po arniczych do budynków
mieszkalnych i terenów b d cych w zarz dzie
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz na
terenie zakładów pracy,
w trakcie operacyjnego rozpoznania terenu i
czynno ci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono 2
przypadki wyst powania utrudnie w doje dzie do
budynków i terenów,
wykonywano 45 razy kontrol sieci hydrantowej na
terenie miasta.

codzienna współpraca z Policj /SRD/ oraz Stra
Miejsk w zakresie likwidacji zagro e w ruchu
drogowym,
1-2 radiowozy w godzinach nocnych nadzorowały
urz dzenia przystankowe oraz infrastruktur torowosieciow i obiekty MPK,
współpraca z Policj i Stra Miejsk - podj to
kilkaset interwencji. Ka dej nocy prowadzone były

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Ilo działa ratowniczych
(587).

100%

Ilo kontroli sieci
hydrantowej (45).

100%

Zmniejszenie ilo ci kradzie y
kieszonkowych w pojazdach
komunikacji miejskiej.

100%

Zmniejszenie ilo ci
dewastacji urz dze
przystankowych i
wyposa enia infrastruktury
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

ulotek
informacyjnych w
pojazdach MPK i na
przystankach.

2

3

Zmniejszenie ilo ci 1. Codzienne kontrole
kolizji i wypadków.
trze wo ci
prowadz cych pojazdy
Likwidacja miejsc
przed wyjazdem na
szczególnie
teren miasta oraz
niebezpiecznych,
systematyczne
prawidłowe
kontrole na p tlach
oznakowanie
komunikacyjnych
miejsc z du
szczególnie w
ilo ci kolizji i
godzinach
wypadków.
wieczornych.
Systematyczny udział
przedstawicieli MPK
w pracach Zespołu ds.
Komunikacji.
Odpowiednie
1. Zmniejszenie ilo ci
zabezpieczenie
kolizji i wypadków z
miejsc zdarze
udziałem pojazdów
drogowych i awarii
MPK.
pojazdów,
2. Systematyczna
likwidacja
współpraca z Policj
uszkodze
i Stra Miejsk .

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

patrole radiowozów MPK na trasach
komunikacyjnych i w pobli u obiektów MPK.

torowo-sieciowej.
- zwi kszenie poczucia
bezpiecze stwa przez
pasa erów w pojazdach
MPK.
- w ci gu roku uzupełniono
350 sztuk ulotek.

Wykonano:
• 36 działa ratowniczych zwi zanych z usuwaniem
skutków opadów deszczu,
• 15 działa ratowniczych zwi zanych z usuwaniem
skutków przyboru wód,
• 60 działa ratowniczych zwi zanych z usuwaniem
skutków opadów niegu,
• 29 działa ratowniczych na obszarach wodnych.

1. Eliminacja prowadzenia
pojazdów po spo yciu
alkoholu.
2. Poprawa dyscypliny
prowadz cych pojazdy w
zakresie przestrzegania
przepisów prawa o ruchu
drogowym 65 wniosków
ze strony MPK/.

100%

•

Ilo

100%

•

ponad 300 interwencji wobec nieprawidłowo
parkuj cych kierowców na przystankach MPK, ok.
200 interwencji wobec kierowców łami cych
przepisy o ruchu drogowym oraz 100 interwencji w
innych przypadkach,
4 radiowozy , kompletnie wyposa one, z
pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach na

podj tych interwencji.

Ilo przeprowadzonych
kontroli 14 szt.

100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

infrastruktury

3.

4.

4.

1.
Utrzymanie
urz dze
przystankowych w
nale ytym stanie
technicznym i o
odpowiedniej
2.
estetyce oraz
czysto ci peronów i
ich otoczenia.

Przeprowadzenie
wspólnie z Policj 14
kontroli
wykorzystania
wydzielonych dla
komunikacji
zbiorowej pasów
drogowych.
Likwidacja
uszkodze
infrastruktury przez
słu by nadzoru ruchu
/6000 interwencji/.
Całodobowe
monitorowanie
skrzy owania ulic
Zakopia ska -Bro ka
-Wadowicka przy
pomocy kamer.
Poprawa estetyki i
wyposa enia
urz dze
•
przystankowych,
zmniejszenie ilo ci
•
dewastacji.
Likwidacja
uszkodze
infrastruktury przez
słu by nadzoru
ruchu.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

bie co likwiduj zdarzenia drogowe oraz ich skutki
i podejmuj działania profilaktyczne maj ce na celu
zmniejszenie ilo ci kolizji, wypadków oraz
wykoleje poci gów tramwajowych.

2 pogotowia techniczne dokonuj codziennie napraw 6 000 interwencji/,
profilaktyczne patrole na
i wymiany zdewastowanych urz dze ,
ci gach komunikacyjnych.
kontrola jako ci usług wiadczonych przez firmy
zewn trzne w zakresie utrzymywania w czysto ci
peronów.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

segment prewencyjnowychowawczy:
Zagro enie dotycz ce
osób starszych i
niepełnosprawnych

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
1. Zwi kszenie
1. Osi gni cie
dost pno ci usług
poczucia
oferowanych osobom •
zwi kszenia
niepełnosprawnym
dost pno ci usług
poprzez lepsz
oferowanych przez
dystrybucj
system pomocy
informacji o
społecznej osobom
funkcjonuj cej sferze
niepełnosprawnym,
usług.
•
a w konsekwencji
2. Propagowanie w
wzrost
mediach informacji
subiektywnego
dotycz cych szeroko
poczucia
poj tych problemów
bezpiecze stwa
niepełnosprawno ci.
osób
niepełnosprawnych.

w prasie ukazały si 32 artykuły na temat
niepełnosprawno ci. (z wykorzystaniem materiałów
informacyjnych przekazanych z MOPS),
kierownik Działu Rehabilitacji MOPS brał udział w
programie telewizyjnym „Studio Otwarte” w którym
informował o mo liwo ci obj cia pomoc osoby
niepełnosprawne w ramach zadania „dofinansowanie
do przedmiotów ortopedycznych i rodków
pomocniczych”,
przygotowano materiały informacyjne, głównie dla
prasy, maj ce na celu propagowanie informacji na
temat uprawnie oraz usług dla osób starszych i
niepełnosprawnych, a tak e informacje o instytucjach
i organizacjach nios cych pomoc, osobom starszym i
niepełnosprawnym.

1. Prowadzenie usług
•
opieku czych, w tym
specjalistycznych dla
osób chorych
•
psychicznie.

z pomocy w formie usług opieku czych udzielanych
w miejscu zamieszkania, w ramach zada własnych
gminy w 2005 roku korzystały 2 073 osoby,
z pomocy w formie specjalistycznych usług
opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
realizowanych w miejscu zamieszkania, w ramach

2. Umo liwienie

osobie obj tej
pomoc w formie
usług
opieku czych, jak
najpełniejszego

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

Ł czna liczba godzin usług
gospodarczopiel gnacyjnych: 799 528
Ł czna liczba godzin
specjalistycznych usług

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

funkcjonowania w
społecze stwie.

1. Uczestnictwo
3. Aktywizacja
•
pracowników
rodowiska
socjalnych MOPS w
lokalnego w celu
zebraniach
uzupełnienia
niektórych zespołów
systemu pomocy
charytatywnych.
osobom starszym i
niepełnosprawnym. 2. Ustalanie, z
•
członkami
odpowiednich
komisji
merytorycznych Rad
Dzielnic zakresu i
form pomocy dla
indywidualnych
klientów, która
najcz ciej stanowi
uzupełnienie pomocy
kierowanej ze strony
MOPS.
3. Organizowanie
pomocy finansowej,
rzeczowej dla
ubogich
mieszka ców.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
zada zleconych gminie w 2005 roku korzystało 370
osób.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa
opieku czych: 153 655
Ł czna liczba godzin
specjalistycznych usług
opieku czych w o rodku
wsparcia : 6 606
Ilo zrealizowanych zada .

w ramach realizacji zada priorytetowych z zakresu
pomocy społecznej MOPS zaopiniował i realizował
48 zada uznanych za priorytetowe przez Rady
Dzielnic w tym 22 zadania grantowe, realizowane na
Wzrost liczby wolontariuszy
mocy zawartych z organizacjami pozarz dowymi
pracuj cych w rodowisku
umów,
w ramach realizowanych zada 23 dotyczyło pomocy osób potrzebuj cych pomocy.
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (w tym
20 grantów).

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

4. Inspirowanie i
zacie nianie
kontaktów
s siedzkich, które
prowadz do
zwi kszenia
subiektywnego
poczucia
bezpiecze stwa osób
starszych.
1. Rozszerzenie
4. Budowanie
•
działalno ci
wiadomo ci bycia
rodowiskowych
potrzebnym w ród
•
Domów
osób starszych,
Samopomocy,
niepełnosprawnych
Dziennych
i chorych
O rodków Wsparcia •
psychicznie.
dla Osób Starszych i
Mo liwie jak
Warsztatów Terapii
najpełniejsze
Zaj ciowej.
podtrzymywanie
Działania:
aktywno ci
- Rehabilitacja
społecznej i
zawodowa i
zawodowej
społeczna,
wymienionych
- Organizowanie zaj
kategorii osób.
kulturalnoUmo liwienie
o wiatowych,
osobom
niepełnosprawnym - Prowadzenie terapii
zaj ciowej grupowej
udziału w
i indywidualnej dla
rehabilitacji

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

ze wiadcze Miejskich Dziennych Domów Pomocy
Społecznej miesi cznie korzystało ok. 970 osób.
w Krakowie funkcjonuje 14 rodowiskowych
Domów Samopomocy przeznaczonych dla 366 osób
z zaburzeniami psychicznymi, w tym 3 nowe
placówki dla 65 osób uruchomione w 2005 r
na terenie Miasta Krakowa działa 13 Warsztatów
Terapii Zaj ciowej, do których zakwalifikowanych
jest 469 uczestników. Powstała 1 nowa placówka
Warsztatu Terapii Zaj ciowej, natomiast w 1
rozszerzono liczb miejsc o 10.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Ilo zrealizowanych
wiadcze .

100%

Ilo osób korzystaj cych z
usług o rodka (na os.
Hutniczym 5 miesi cznie
korzystało ok. 45 osób, na os.
Górali 23-24 prowadzony
przez Stowarzyszenie Pomocy
Socjalnej Gaudium Et Spes
przeznaczony dla 30 osób
starszych, kombatantów i
niepełnosprawnych).

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

zawodowej i
społecznej.
-

segment prewencyjno wychowawczy:
Zagro enie dotycz ce
ryzyka wzrostu
bezrobocia i zwi zanych
z tym eskalacji patologii
społecznych

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

podtrzymywania
kondycji
psychofizycznej
klientów,
Prowadzenie zaj
psychoterapeutycznych.
Kierowanie ww.
kategorii klientów do
stosownych
placówek.
•

•

1. Doradztwo
1. Podniesienie
zawodowe, diagnoza •
zdolno ci
potencjału
•
poruszania si po
zatrudnienia,
•
rynku pracy.
wytyczenie
2. Poprawa
indywidualnych
funkcjonowania
cie ek rozwoju
rodzin
zawodowego.
beneficjentów
maj cych problemy 2. Przeszkolenie w
zakresie poruszania
wychowawcze z
si po rynku pracy
dzie mi.
dla osób

do KIS zgłosiły si 143 osoby, w tym 118 zostało
zgłoszonych przez pracowników socjalnych, 25 osób
zgłosiło si z polecenia np. kuratorów Sadu
Rejonowego w Krakowie lub na własn r k ,
przeprowadzono 121 ankiet z osobami zgłaszaj cymi
si w celu okre lenia ich indywidualnych oczekiwa
wobec KIS,
udzielono 267 informacji telefonicznych,
Przeprowadzenie spotka ze specjalistami,
zorganizowanie zaj w KIS.

Ilo

zrealizowanych zada .

Ilo przeprowadzonych
ankiet.
Ilo
-

udzielonych informacji:
psycholog - 24 osoby
pedagog - 9 osób
prawnik - 26 osób
doradca zawodowy - 16
osób
pracownik socjalny - 135
osób

100%

100%

100%
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3. Podniesienie
samooceny i
potencjału do
rozwi zywania
problemów
prawnych,
socjalnych,
psychicznych,
mieszkaniowych.
4. Integracja
Społeczna.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
bezrobotnych.
3. Poradnictwo
pedagogiczne, dla
beneficjentów z
rodzin z dzie mi, w
których wyst puj
trudno ci
wychowawcze.
4. Poradnictwo prawne,
socjalne i
mieszkaniowe dla
rodzin beneficjentów
projektu.
5. Poradnictwo
psychologiczne i
psychoedukacje dla
rodzin beneficjentów
projektu.
6. Organizacja
tematycznych grup
wsparcia dla
beneficjentów
projektu.
7. Zatrudnienie w
ramach robót
publicznych.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

W kursie komputerowym ( 2
grupy) - 16 osób.

100%

W kursie j zykowym ( 2
grupy) - 20 osób.

100%

W warsztatach z zakresu
poruszania si po rynku pracy
- 16 osób.
W doradztwie zawodowym 16 osób.
W poradnictwie
pedagogicznym- 10 osób.
W poradnictwie prawnym,
socjalnym i mieszkaniowym 135 osób.
W poradnictwie
psychologicznym i
psychoedukacji - 24 osoby.
W zaj ciach tematycznej
grupy wsparcia dla
uczestników projektu 1 grupa
- 16 osób.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

segment prewencyjno wychowawczy:
Zagro enie dotycz ce
narkomanów, osób
bezdomnych i nachalnie
ebrz cych

1. Ograniczenie
1. Udzielanie
• udzielano pomocy (MOPS):
przest pczo ci
indywidualnej
pomoc finansowa - 15 osób
zwi zanej z
pomocy finansowej praca socjalna klientom noclegowni - 7 osób
narkomani ,
oraz w formie pracy
prostytucj
socjalnej dla
nieletnich.
klientów noclegowni
2. Ograniczenie
dla czynnych
zakłóce porz dku
narkomanów.
publicznego przez 2. Propozycje terapii w
nachalnie
o rodkach
ebrz cych
długoterminowych.
narkomanów.
3. Propagowanie
3. Ograniczenie
programów
drobnych kradzie y
substytucyjnych
i rozbojów,
popełnianych przez
narkomanów.
4. Redukcja szkód
negatywnych
(interwencje HIV,
AIDS).
5. Redukcja
bezdomno ci i
uzale nienia.
6. Zabezpieczenie

Udzielona pomoc.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

potrzeb socjalnobytowych klientów
wspomagaj cych
terapi .

1. Egzekwowanie
7. Odzyskanie
nale no ci od Gmin
rodków
za wiadczenia
finansowych
wypłacane
wydatkowanych na
bezdomnym, w tym:
pomoc bezdomnym
spoza Krakowa, od - wyst pienie do gmin
wła ciwych
gmin z terenu
miejscowo o zwrot
których osoby te
kosztów wiadcze
pochodz .
udzielonych
8. Wyst pienia na
bezdomnym,
drodze
- wystawienie noty
administracyjnej o
obci eniowej
zwrot kosztów
opiewaj cej na
wiadcze
koszty udzielonych
udzielonych
wiadcze .
bezdomnym spoza
Krakowa, w
ramach
funkcjonowania
Działu Pomocy
Bezdomnym
MOPS.

•

Wyst pienia o zwrot kosztów udzielonych wiadcze
osobom bezdomnym, spoza Krakowa przyniosły
efekt w postaci odzyskania nast puj cych kwot:
- zasiłki stałe i zasiłki okresowe obligatoryjne 152 261,00 zł
- zasiłki celowe i zasiłki okresowe fakultatywne 35 849,29 zł
- odpłatno za schronienie w o rodkach wsparcia
i noclegowni - 66 851,14 zł
Ł cznie odzyskano: 254 961,43 zł

Egzekucja nale no ci.

100%
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9. Zmniejszenie
liczby osób
nachalnie
ebrz cych w
cisłym centrum
Krakowa.

segment prewencyjno wychowawczy:
Zagro enie dotycz ce
przemocy w rodzinie

1. Ograniczenie
negatywnych
skutków zjawiska
przemocy w
rodzinie.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
1. Prowadzenie działa
•
ograniczaj cych
nachalne ebractwo
w centrum Krakowa,
w szczególno ci:
pozyskiwanie
dodatkowych
rodków dla rodzin
obj tych pomoc
społeczn poprzez
wpłaty darowizn
przez osoby
prywatne na konto
dochodów własnych
Gminy Miejskiej
Kraków.
1. Działania pomocowe •
podejmowane w
ramach
„Niebieskiej Karty”
przez pracowników
MOPS i Policj , w
tym:
- analiza
skuteczno ci
podejmowanych
przez MOPS działa ,
wynikaj cych z
procedury
"Niebieskiej Karty".

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

w ramach darowizn wpłacanych na konto dochodów Uzyskana pomoc finansowa.
własnych gminy 9 rodzin z terenu Krakowa uzyskało
pomoc finansow na ł czn kwot 10 000 zł.

podj to 137 interwencji w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”.

Liczba przeprowadzonych
interwencji.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

100%
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„Niebieska Karta”
1. Stałe udzielanie
bezpłatnej pomocy

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Analizie tej podlega
skuteczno
współpracy z Policj
i skuteczno
udzielania pomocy w
formie pracy
socjalnej i pomocy
materialnej,
rodzinom z
problemem
przemocy,
obejmowanie
pomoc w formie
specjalistycznego
poradnictwa oraz
pomoc materialn
rodzin, w których
podejmowane były
interwencje w
zwi zku z przemoc ,
zabezpieczenie
ofiarom przemocy
schronienia i pomocy
w ramach
działalno ci
Schroniska Ofiar
Przemocy.
1. Organizacja szkole
•
dla specjalistów oraz
grup społecznych i

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

wykonano 400 egzemplarzy broszury zawieraj cej
materiał z konferencji „Jak skuteczniej pomaga
ofiarom przemocy w rodzinie w realiach polskiego

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Ilo

zrealizowanych zada .

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

prawnej,
grup zawodowych
psychologicznej i
maj cych kontakt z
socjalnej osobom
ofiarami i sprawcami
dotkni tym
przemocy w
przemoc domow .
rodzinie.
2. Upowszechnienie i 2. Organizacja
jak najszersze
konferencji i spotka
udost pnienie
tematycznych,
informacji dla
3. Współpraca z MOPS
mieszka ców
w zakresie realizacji
Krakowa nt.
programu.
istniej cych
4. Druk i
mo liwo ci
rozpowszechnianie
pomocy osobom
materiałów
dotkni tym
informacyjnych,
przemoc w
Wymiana informacji
rodzinie oraz praw
pomi dzy
przysługuj cych
instytucjami.
ofiarom.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•
•
•
•

•
•

•

•

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

prawa”,
20 200 egz. ulotek z informacjami nt. przemocy w
rodzinie oraz instytucji udzielaj cych pomocy,
1 000 szt. papieru firmowego, 1 000 szt. kopert
firmowych, 400 teczek firmowych z nadrukiem i
logo programu „Niebieska Karta”,
stojak typu „rollerbanner” zawieraj cy logo
„Niebieska Karta”, jako element identyfikacji
programu,
przeprowadzono wyjazdowe, wysokospecjalistyczne
szkolenie w Osieczanach pn. „Stres i wypalenie
zawodowe” zorganizowane dla 17 prawników i
pracowników socjalnych udzielaj cych krakowianom
bezpłatnych porad prawnych i pomocy w punktach,
opracowano now szat graficzn ulotki z
informacjami nt. przemocy w rodzinie oraz
zaktualizowano dane teleadresowe,
dokonano dystrybucji 19 000 egz. zakupionych
ulotek do nast puj cych instytucji: punktów pomocy
prawnej, Komisariatów Policji, Prokuratury, S du,
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Pogotowia
Ratunkowego, O rodka dla Osób Dotkni tych
Przemoc , O rodka Interwencji Kryzysowej,
w ramach współpracy z mediami i promocji
programu sfinansowano wydanie 3,5 tys. egz.
magazynu dla gimnazjalistów „ migło”,
zawieraj cego artykuł na temat pomocy wiadczonej
w ramach programu „Niebieska Karta”,
przekazano do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
informacje oraz dane teleadresowe na temat
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
•

3. Zwi kszenie
1. Zapewnienie osobom •
dost pu do
do wiadczaj cym
bezpłatnego
przemocy
•
poradnictwa dla
pomocy w postaci
osób dotkni tych
poradnictwa
przemoc ,
specjalistycznego
sprawców
oraz schronienia, w
przemocy oraz
szczególno ci:
•
osób zagro onych
- udzielenie
przemoc ,
bezpłatnych porad
zapewnienie
prawnych w zakresie
schronienia osobom
prawa rodzinnego i
w celu
opieku czego,
odizolowania od
zabezpieczenia
sprawcy przemocy.
społecznego,
ochrony praw
lokatorów oraz
podstawowej
pomocy w zakresie
prawa karnego w
postaci wyja nienia

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

wiadczonej w Krakowie pomocy dla ofiar przemocy
domowej,
wykonano elementy identyfikacji wizualnej punktów
pomocy prawnej (wewn trz i na zewn trz
budynków),
wykonano osobisty terminarz na rok 2006 w szacie
graficznej „Niebieskiej Karty” zawieraj cy m.in.
informacje i zdj cia na temat prowadzonej
działalno ci w ramach programu.
Liczba udzielonych
udzielono 2 092 porady prawne 522 osobom, 170
wiadcze .
osób skorzystało z 446 porad psychologicznych,
psychologowie zatrudnieni w O rodku dla Osób
Dotkni tych Przemoc przeprowadzili 857 rozmów
wspieraj cych, 442 spotkania o charakterze
terapeutycznym oraz 5 spotka w ramach terapii
grupowej,
o rodek udzielił schronienia 175 osobom.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

43

Cele i priorytety

segment prewencyjno wychowawczy:
Pierwsza Pomoc
Przedmedyczna

1. Edukacja dzieci i
młodzie y w
zakresie

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

obowi zuj cych
przepisów,
sporz dzania pism
procesowych,
doradztwa podczas
post powania
procesowego.
- udzielenie wsparcia
psychologicznego
poprzez rozmowy
wspieraj ce,
psychoedukacj ,
interwencje
kryzysow , terapi
indywidualn i
grupow ,
- udzielanie
schronienia ofiarom
przemocy,
- prowadzenie
O rodka dla Osób
Dotkni tych
Przemoc .

1. Nabycie wiedzy w
•
zakresie
elementarnych zasad

działania podejmowane na wielu płaszczyznach:
w rodowisku uczniów, studentów, zakładach pracy,

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Dzieci i młodzie
przeszkolona na koloniach
letnich: 270 osób.
Specjalistyczne przeszkolenie
funkcjonariuszy Komisariatu
Wodnego Policji w Krakowie
z cz ci praktyczn w terenie

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

przestrzegania
prawa, czyli „Czy
2.

3.

znam zbiory reguł
post powania”.

Bezpieczny udział
dzieci i młodzie y
w ruchu drogowym
„Zachowuj si

2.

bezpiecznie na
drodze i w rodkach
komunikacji
publicznej”.
3.
„ wiadomie
podejmuj
działania na miejscu
wypadku”

wytworzenie
wła ciwych
zachowa u dzieci i
młodzie y na
miejscu zdarzenia.
4.
4. „Udzielam
pierwszej
pomocy osobom
poszkodowanym” -

prowadzenie
kursów
przedmedycznych
w zakresie
udzielania
pierwszej pomocy.

5.

przestrzegania prawa
(wykroczenia i
przest pstwa).
Eliminacje postaw
•
bierno ci ,
oboj tno ci i
anonimowo ci
wobec przejawów zła
(opracowanie
Konstytucji
kolonii”).
U wiadamianie
odpowiedzialno ci za
swoje czyny, analiza
zapisów „Ustawy
post powaniu w
sprawach nieletnich”
(opracowanie
„Regulaminu
kolonii”).
Zapoznanie z
przepisami ruchu
drogowego i
zasadami
zachowania si na
drodze.
Wła ciwe
korzystanie ze
rodków
komunikacji

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
w rodzinach, na zorganizowanym wypoczynku
(kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagro onych
społecznie, patologicznych).
zaj cia prowadzone w formie: szkole , warsztatów,
zabaw, konkursów, zaj edukacyjnych, programów
edukacyjnych

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

i na wodzie: 15 osób.
Ilo szkole kursów dla
studentów: 60 osób.
Działania na terenie zakładów
pracy: 121 osób.
Wydane certyfikaty w
zakresie udzielania pierwszej
pomocy: 582 osoby.
Ilo przeszkolonych
członków szkolnych kół PCK:
104 osoby.
Przeszkolenie uczniów kl. IV
w zakresie pomocy
przedmedycznej: 180 osób.
Współorganizacja miejskich
eliminacji w zakresie
umiej tno ci udzielania
pierwszej pomocy dla
szkolnych zespołów
ratowniczych z gimnazjów
oraz szkół rednich Krakowa.
W eliminacjach z udziałem 29
zespołów szkolnych Wydział
Bezpiecze stwa i Zarz dzania
Kryzysowego ufundował
nagrody rzeczowe dla dru yn,
które zaj ły miejsca 1-3 w
obu kategoriach szkół oraz
przekazał materiały
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5. „Walcz z agresj ,
zachowuj si
asertywnie”

umiej tno
radzenia sobie
ze stresem i agresj
w rodowisku
dzieci i młodzie y
w rodzinie,
wypracowanie
wła ciwych
wzorców i postaw.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
publicznej.
6. Wypracowanie
nawyków
wła ciwego
zachowania si na
miejscu wypadku.
7. Znajomo
telefonów
alarmowych,
prawidłowe zło enie
meldunku z miejsca
zdarzenia.
8. Nabycie
umiej tno ci
udzielania pierwszej
pomocy
przedmedycznej,
ocena stopnia urazu,
dobór sposobu
post powania,
zastosowanie
rodków
opatrunkowych,
zabezpieczenie
poszkodowanego.
9. Wyrobienie postaw
radzenia sobie ze
stresem, agresj w
rodowisku
rodzinnym,

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

promocyjne (broszury)
dotycz ce pierwszej pomocy
dla uczestników eliminacji.
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

młodzie owym, w
społecze stwie.
Stosowanie
wła ciwych wzorców
zachowa .
segment prewencyjno wychowawczy:
Patrole motorowe na
Wi le (od Stopnia
Wodnego D bie do
Stopnia Wodnego
Ko ciuszko) w
weekendy i dni
wi teczne

1. Niesienie
bezpo redniej
pomocy ton cym i
poszkodowanym w
wypadkach
komunikacyjnych
itp.
2. Udzielanie pierwszej
pomocy
poszkodowanym w
wypadkach i
kolizjach
rowerowych.
3. Profilaktyka na rzecz
bezpiecznego
zachowania nad
wod .

•
•

•
•
•

•
•

segment prewencyjno wychowawczy:
Bezpiecze stwo nad
wod

udzielano pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wyniku wypadków
komunikacyjnych,
sprawdzono cieki wodne dochodz ce do rzeki
(ujawniono nieprawidłowo ci w odprowadzaniu
nieczysto ci z szamb i nieczysto ci z gospodarstw
domowych, oraz przekopy przez wały powodziowe),
ujawniano wywóz gruzu mi dzy korytem rzeki, a
wałem powodziowym,
czterokrotnie podj to bezpo rednie akcje ratunkowe
wyławiaj c osoby z wody,
poprawiono w znacznym stopniu bezpiecze stwo
osób wypoczywaj cych na bulwarach oraz
korzystaj cych z wypo yczonego sprz tu
pływaj cego,
wskutek działa prewencyjnych udało si ograniczy
w znacznym stopniu proceder kłusownictwa,
podniesienie warunków ekologicznych rzeki Wisły.

1. Poprawa
Akcja przebiegała wspólnie z Policjantami Komisariatu
bezpiecze stwa osób Wodnego w Krakowie,
małoletnich podczas obejmowała cykl pogadanek i prezentacji sprz tu

Ilo

udzielonej pomocy.

Ilo przeprowadzonych
patroli (podczas 32 patroli
pływano ponad 230 godzin, tj.
około 100Mth).
Ilo ujawnionych
nieprawidłowo ci.
Ilo akcji ratunkowych
(wyłowiono z wody cztery
osoby, udzielono dora nej
pomocy około 20 osobom
poszkodowanym w wyniku
ró nych wypadków.
Ilo ochotników (w akcji
brało udział 25 ochotników
sterników i ratowników).
Udział młodzie y w
prezentacjach i edukacyjnych
wiczeniach prowadzonych

100%

100%

100%
100%

100%
100%
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segment prewencyjnowychowawczy:
O rodek Interwencji

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
wypoczynku w
sezonie letnim nad
wod ,
2. Wskazanie miejsc
niebezpiecznych i
niedozwolonych do
k pieli na terenie
województwa,
3. U wiadomienie
zagro e płyn cych z
k pieli w miejscach
niebezpiecznych,
niedozwolonych
poprzez:
- przeprowadzenie
cyklu szkole z
zakresu
bezpiecznego
wypoczynku nad
wod wraz z
pokazem udzielania
pierwszej pomocy,
- zaprezentowanie
podstawowego
sprz tu ratunkowego
u ywanego w
ratownictwie
wodnym.
1. wiadczenie
całodobowej,

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
słu cego w ratownictwie wodnym (łodzie motorowe,
koła ratunkowe, kamizelki asekuracyjne, manekin do
wiczenia reanimacji). Prezentacje odbywały si w
pomieszczeniach szkolnych, a tak e na boiskach
znajduj cych si przy szkołach. Zostały rozdane broszury
edukacyjne dotycz ce bezpiecze stwa nad wod .

•

przyj to 868 zgłosze ze strony osób/instytucji
poszkodowanych, w tym po raz pierwszy

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

przez Ratowników.
Przeprowadzono zaj cia w
ponad 26 szkołach
ogólnokształc cych na terenie
powiatu krakowskiego:
- w pogadankach i
szkoleniach wzi ło udział
ponad 7500 dzieci i
młodzie y ze szkół
ogólnokształc cych powiatu
krakowskiego
- wypływano 17 mth w czasie
festynu nad Wisł i 8 mth
podczas imprezy na zalewie w
Kryspinowie,
- rozdano ponad 20 nagród i
upominków,
- w akcjach uczestniczyło 25
sterników i ratowników
krakowskiego WOPR.

100%

Liczba zgłosze .
Liczba interwencji.

100%
100%
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bezpłatnej pomocy
psychologicznej i
prawnej dla ofiar
przest pstw i
patologii
społecznych.
•

•

•
•

1. Prowadzenie
•
1. Zmniejszenie ilo ci
Programu w 130
czynów karalnych
placówkach na
popełnianych przez
terenie miasta, przez
nieletnich i na
wszystkie oddziały
•
nieletnich.
Stra y Miejskiej.
2. Poprawa stanu
2. Systematyczne
bezpiecze stwa na
zaj cia z uczniami w
terenie i wokół
klasach.
szkół.
3. Organizacja
konkursów dla dzieci •
i młodzie y.
4. Przeprowadzenie
zaj sportowych w
okresie ferii i
wakacji.

segment prewencyjno wychowawczy:
Współpracujmy

1. Pomoc Ofiarom
Przest pstw i
Patologii
Społecznych.

Kryzysowej

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

podj to interwencje w stosunku do nieletnich: 74.

przeprowadzono prelekcje na temat bezpiecznych
zachowa , znajomo ci podstawowych zasad
obowi zuj cego prawa, prezentacja zada i
kompetencji Stra y Miejskiej oraz postaci stra nika,

zabezpieczono imprezy w 67 szkołach,

wagary: 34
alkohol: 118
tyto : 126
inne wybryki

Lekcje nt. porz dku i prawa w
klasach: (1 545).

Ilo zabezpieczonych imprez
w szkole (67).

skontaktowało si z OIK telefonicznie 499 osób, 369 Liczba konsultacji.
osób osobi cie,
interwencji wyjazdowych - w terenie 40,
długoterminow opiek psychologiczn obj to 144
osoby, w ramach długoterminowej pomocy odbyło
si 564 spotkania indywidualne lub rodzinne,
udzielono 124 specjalistyczne konsultacje lekarskie –
psychiatryczne,
ze specjalistycznej konsultacji prawnej skorzystały
42 osoby.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

100%

100%

100%

100%
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Stopie
realizacji
programu
w%

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

5. Dyslokowanie patroli
szkolnych w rejony
szkół w celu
eliminacji
przypadków
rozbojów i
wandalizmu.
6. Zabezpieczenie
imprez
organizowanych
przez placówki
o wiatowe.
7. Comiesi czne
spotkania w ramach
programu
(dyrektorzy szkół,
policja, SM,
kuratorzy,
przedstawiciele
rodziców, Rad
Dzielnic).
8. Udział w realizacji
akcji „Dzie
Odpowiedzialnej
Sprzeda y” celem
zwi kszenia liczby
sprzedawców
przestrzegaj cych
zakaz sprzeda y
wyrobów
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

tytoniowych osobom
nieletnim.
9. Organizacja
seminariów dla
nauczycieli.
segment prewencyjno wychowawczy:
Sportowe imprezy
integracyjne współpraca z
Dzielnicami

1. U wiadomienie
1. Pokazy sprz tu
dzieciom i
ratowniczego i
młodzie y zagro e
przekazywanie
powodowanych
informacji
przez po ary,
dotycz cych zasad
przypomnienie
zachowania si w
sposobów
czasie
powstania
post powania w
po
aru
lub innego
przypadku
zagro
enia.
powstania po arów
2. Budowa lodowisk
i innych
dla dzieci i
miejscowych
młodzie y.
zagro e .
2. Organizacja
wypoczynku
dzieciom i
młodzie y w
rejonie ich miejsca

•

•

•
•

Ilo pokazów (24).
stra acy wykonywali pokazy sprz tu ratowniczego
dla około 400 osób poł czonych z przekazaniem
informacji dotycz cych bezpiecze stwa po arowego. Pomoc w budowie lodowisk
W trakcie realizacji tych zada m.in. przekazywano (7).
dzieciom wydawnictwa „Nie igraj z ...”, „Zima”
wydane w ramach programu „Bezpieczny Kraków”,
rozdysponowano w szkołach podstawowych na
terenie Krakowa materiały szkoleniowe akcji „Unikaj
zagro e po arowych i innych niebezpiecze stw”.
W ród organizatorów letniego wypoczynku
rozdysponowano „Vademecum Bezpieczne
Wakacje”,
stra acy Komendy pomagali przy budowie 7
lodowisk dla dzieci i młodzie y,
przeprowadzono szkolenia w szkołach
podstawowych, spółdzielniach mieszkaniowych,
w ród przedstawicieli innych instytucji społecznych,

100%
100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

zamieszkania.

•
1. Kontynuacja
•
współpracy z
•
O rodkiem
Interwencji
1. Udzielanie
Kryzysowej
całodobowej,
wiadcz cym w
bezpłatnej pomocy
imieniu Miasta
psychologicznej dla
kompleksow pomoc
ofiar przest pstw i
dla osób b d cych
patologii
ofiarami przest pstw.
społecznych.
Program Pomocy
Ofiarom Przest pstw i
Patologii Społecznych

„Bezpieczne Lato”,
„Bezpieczne Ferie”

1. Propagowanie
aktywnych i
bezpiecznych form
wypoczynku.
Zapewnienie
mo liwo ci
bezpiecznego
wypoczynku w
mie cie.

1. Organizacja
aktywnego i
bezpiecznego
wypoczynku dzieci i
młodzie y w okresie
ferii zimowych i
letnich wakacji.
Podniesienie
poziomu wiedzy
w ród dzieci i
młodzie y na temat

•

•

•

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

u wiadomienie dzieciom i młodzie y zagro e
powodowanych przez po ary, przypomnienie
sposobów post powania w przypadku powstania
po arów i innych miejscowych zagro e ,
organizacja wypoczynku dzieciom i młodzie y w
rejonie ich miejsca zamieszkania.
zlecenie realizacji programu,
uruchomienie rodków finansowych niezb dnych na
realizacj programu przez O rodek Interwencji
Kryzysowej.

z okazji „Dnia dziecka” zorganizowano na bulwarach Ilo zorganizowanych
imprez plenerowych.
wi lanych imprez plenerow „Bezpiecznie nad
wod ”, przy współudziale Policji, Stra y Po arnej i
WOPR,
przeprowadzono szereg konkursów z wiedzy na
temat bezpiecze stwa nad wod , pokazów sprz tu
ratowniczego, zorganizowano wycieczki łodzi
motorow po Wi le dla dzieci i młodzie y,
zapewniono ulgowy wst p na basen w okresie przerw
feryjnych i wakacyjnych. Z tej formy sp dzania
Ilo uczestników rekreacji.
wolnego czasu skorzystało 16 200 uczestników.

100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

bezpiecznego
wypoczynku.
•

Młody Las

1. Zapewnienie
1. Prowadzenie zaj .
harmonijnego
2. Organizacja wolnego
rozwoju dzieci i
czasu dzieci i
młodzie y,
młodzie y,
poszerzenie jej
organizacja kół
•
zainteresowa oraz
zainteresowa .
rozwijanie
talentów, wiedzy i
umiej tno ci.

2. Zapobieganie
ró nego rodzaju
patologiom
wynikaj cym z
braku organizacji
wolnego czasu
dzieci i młodzie y.

1. Przekazanie
szczegółowych
informacji na temat
działa
podejmowanych
przez Miasto w
zakresie
bezpiecze stwa
publicznego.
2. Rozpropagowanie
elementów
prewencyjnych
programu w ród

•
•

•

•

zorganizowano ró nego rodzaju bezpłatnych zaj cia Ilo dzieci bior cych udział
w zaj ciach pozalekcyjnych.
pozalekcyjne dla dzieci i młodzie y: np. zaj cia
sportowo-rekreacyjne, nauka j zyków obcych,
przedmiotowe (np. matematyczne, informatyczne,
chemiczne, biologiczne), muzyczne, plastyczne,
dziennikarskie, taneczne, itp.
w czasie realizacji programu przeprowadzono 37 751
godzin zaj pozalekcyjnych, w których udział
wzi ło ok. 31 460 dzieci i młodzie y
ucz szczaj cych do 211 szkół i placówek.

100%

zakupiono i wyprodukowano 6,5 tys. egz. ksi eczek Ilo egz. ksi ek
edukacyjnych.
edukacyjnych,
zakupiono i wyprodukowano nagrody za udział w
konkursach, lekcjach i imprezach o tematyce
bezpiecze stwa oraz materiały promuj ce Program
Poprawy Bezpiecze stwa "Bezpieczny Kraków",
wykonano narz dzie badawcze (wzór ankiety) na
u ytek Programu „Bezpieczny Kraków” oraz
dokonano szczegółowego przemodelowania jego
struktury,
zgłoszono Program „Bezpieczny Kraków” do IV
edycji konkursu „Bezpieczna Gmina”
organizowanego przez Ministerstwo Spraw

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

3.

4.

Monitorowanie
skuteczno ci realizacji
Programu

1.

2.

3.

krakowian zwłaszcza
w ród dzieci i
młodzie y poprzez
informacje
zamieszczone w
prasie, radiu,
telewizji i internecie.
Dystrybucja
materiałów
promuj cych
Program Poprawy
Bezpiecze stwa.
„Bezpieczny
Kraków” oraz
podnosz cych
bezpiecze stwo.
Uczestnictwo w
rutynowych
działaniach słu b
mundurowych.
Bie ca kontrola
skuteczno ci
podejmowanych
działa .
Udział w
posiedzeniach,
naradach,
spotkaniach i
konferencjach
zwi zanych z

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

•

•
-

-

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Wewn trznych i Administracji. Program uzyskał po
raz kolejny wyró nienie w kategorii miast na
prawach powiatu „za działania podejmowane w 2004
roku w zakresie poprawy poziomu bezpiecze stwa
mieszka ców Miasta i ich mienia”,
przygotowano uchwał Rady Miasta Krakowa oraz
opracowano regulamin przyznawania wyró niaj cym
si funkcjonariuszom Policji, Stra y Po arnej i
Stra y Miejskiej nagrody „Bezpieczny Kraków”,
w ramach posiadanych materiałów promocyjnoinformacyjnych wspierano liczne działania jednostek
miejskich i pozamiejskich zwi zane z
bezpiecze stwem.

wyznaczono zadania z zakresu bezpiecze stwa
istotne z punktu widzenia Miasta poprzez:
podpisanie i zrealizowanie Porozumienia pomi dzy
Komendantem Wojewódzkim Policji a Prezydentem
Miasta Krakowa w sprawie współfinansowania
kolejnej edycji słu by 100 poborowych w ramach
słu by kandydackiej Policji (od 1 stycznia 2005 do
31 grudnia 2005),
podpisanie i wdro enie Porozumienia pomi dzy
Komendantem Wojewódzkim Policji a Prezydentem
Miasta Krakowa w sprawie uruchomienia i
współfinansowania II tury słu by kandydackiej
obejmuj cej kolejnych 100 poborowych (od 1
pa dziernika 2005 do 30 wrze nia 2006),

Ilo podpisanych
porozumie .

100%
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9.

7.
8.

6.

5.

4.

tematyk
bezpiecze stwa.
Typowanie miejsc
niebezpiecznych w
Krakowie.
Wyznaczenie
słu bom i
jednostkom zada
istotnych z punktu
widzenia Miasta.
Bie ca kontrola
zada .
Kontrole.
Analizy stanu
bezpiecze stwa,
wnioski, opinie.
Obsługa
kancelaryjno
biurowa Komisji
Bezpiecze stwa i
Porz dku.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

•

•

•

-

-

-

-

podpisanie porozumienia pomi dzy Miastem Kraków
a Komend Wojewódzk Policji w Krakowie w
sprawie finansowania zada priorytetowych Dzielnic,
zada powierzonych Dzielnicom do realizacji z
zakresu bezpiecze stwa, programów kierunkowych
Programu Poprawy Bezpiecze stwa „Bezpieczny
Kraków” oraz zakupów inwestycyjnych dla
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
przygotowanie porozumienia w sprawie współpracy
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Stra
Miejsk Miasta Krakowa,
przekazanie Stra y Miejskiej Miasta Krakowa
rodków na realizacj programu „Bezpieczny
Kraków”,
przekazanie KM Pa stwowej Stra y Po arnej
rodków na realizacj programu „Bezpieczny
Kraków”, podpisano 38 umów i porozumie w tym
10 rozlicze na podstawie zarz dzenia Nr 1687/2005
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.09.2005 r.,
oraz 11 aneksów do umów,
organizacja posiedze i uczestnictwo w 4
posiedzeniach powołanego przez Prezydenta Miasta
Krakowa zespołu zadaniowego ds. monitoringu
wizyjnego miasta.
zorganizowano 5 spotka z Dzielnicowymi
Zespołami Koordynacyjnymi, na których omawiano
zagadnienia bezpiecze stwa i sposobu podnoszenia
poczucia bezpiecze stwa mieszka ców.
organizacja posiedze Komisji Bezpiecze stwa i
Porz dku.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

podpisanych umów.

Przygotowano i uczestniczono
w 4 posiedzeniach Komisji

Udział w zespołach
zadaniowych.

Ilo

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

100%

100%

100%
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Stopie
realizacji
programu
w%

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Bezpiecze stwa i Porz dku.
segment porz dkowy:
Certyfikat Jako ci
Bezpieczny Kraków

1. Prowadzenie
społecznej
działalno ci
prowadzonej przez
firmy ochroniarskie
wspólnie z miejskimi
słu bami
porz dkowymi oraz
współpraca ze
szkołami i innymi
o rodkami
edukacyjnymi.
2. Wspieranie integracji
rodowisk lokalnych
w celu poprawy
bezpiecze stwa i
porz dku w mie cie.
3. Współpraca przy
zabezpieczaniu
imprez miejskich.
segment zagro e
1. Usprawnienie
kryzysowych:
systemu
Zapobieganie
powiadamiania i
zagro eniom
reagowania w
mog cym wyst pi na
sytuacjach zagro e
terenie miasta Krakowa
dla miasta Krakowa.
2.
Prewencja
Profilaktyka
przeciwpowodziowa.
p. powodziowa

•
•

•
•
•

monitoring działalno ci firm ochrony osób i mienia i
wyró nienie najlepszych z nich,
organizacja i przeprowadzenie konkursu dla firm
ochrony osób i mienia pn. „Certyfikat Jako ci
Bezpieczny Kraków”.

Ogłoszono i przeprowadzono
IV edycj konkursu. Do
udziału w konkursie zgłosiło
si 8 firm ochrony osób i
mienia. Najlepszym wr czono
wyró nienia za laureatowi osobie fizycznej wr czono
nagrod specjaln .
Uroczysto wr czenia
certyfikatów miała charakter
festynu z udziałem kilkuset
mieszka ców.

100%

bie ca analiza napływaj cych informacji i
przetwarzanie ich na potrzeby miejskich słu b
inspekcji i stra y,
bie ce monitorowanie stanów wód na rzekach na
terenie Krakowa i powy ej (Wisła, Soła Skawa),
współpraca przy opracowywaniu scenariusza oraz
bezpo redni udział w grze decyzyjnej pn.
,,Zarz dzanie kryzysowe w sytuacji zagro enia

Udoskonalono system
przepływu informacji o
zagro eniach pomi dzy
jednostkami miejskimi.

100%

Przeprowadzono gr
decyzyjn pn. ,,Zarz dzanie
kryzysowe w sytuacji
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Cele i priorytety

Zapobieganie
uwolnieniu
si niebezpiecznych
rodków chemicznych

segment zagro e
kryzysowych:
Powód

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
3. Ograniczenie
skutków powodzi.
4. Opracowanie
procedury działania
na wypadek
nawalnych
deszczów.
5. Opracowanie modelu
działania dla słu b,
inspekcji i stra y na
terenie miasta
Krakowa na
wypadek uwolnienia
si niebezpiecznych
rodków
chemicznych.
1. Prewencja
przeciwpowodziowa
i ograniczanie
skutków powodzi, w
tym: koordynacja
realizacji zada
wynikaj cych z
Lokalnego Planu
Ograniczania
Skutków Powodzi i
Profilaktyki
Powodziowej.
2. Udział i koordynacja
zarz dzania ochron

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•
•

•

•
•

•

powodziowego”,
współpraca przy aktualizacji planu operacyjnego
bezpo redniej ochrony przeciwpowodziowej (operatu
przeciwpowodziowego),
współpraca przy opracowywaniu procedury z
zainteresowanymi instytucjami.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

zagro enia powodziowego”
podczas której prze wiczono:
- sytuacj w mie cie po
nawalnych opadach deszczu,
- sytuacj w mie cie po
ogłoszeniu pogotowia
przeciwpowodziowego,
- przekroczenie stanu
alarmowego wody na Wi le.
Zaktualizowano operat
przeciwpowodziowy.
Zatwierdzenie procedury
post powania na wypadek
ataku terrorystycznego.

Ilo wydanych opinii (ok.
zaktualizowano Operat Przeciwpowodziowy m.in.
557).
zestawienie sił i rodków słu cych ochronie
przed powodzi , danych osobowych członków
Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
uczestnictwo w obchodach organizowanych przez
Małopolski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych Ilo obchodów (26).
administratora obwałowa ,
uwzgl dnienie zada wynikaj cych z Lokalnego
Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki
Powodziowej w Studium Uwarunkowa i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
przyj tego uchwał nr XII/87/03 Rady Miasta
Krakowa z 16.04.2003r.
uwzgl dnienie problemów powodziowych w

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

3.

4.

5.

6.

przed powodzi w
fazach: profilaktyki, •
pogotowia,
reagowania i
•
odbudowy.
Ocena prognozy i
stopnia ryzyka oraz
diagnoza rozwoju
sytuacji zagro enia
powodziowego.
Wnioskowanie do
Prezydenta o
ogłoszenie
pogotowia i alarmu
przeciwpowodziowe
go, a tak e
o zarz dzenie
ewakuacji z
obszarów
bezpo rednio
zagro onych
powodzi .
Kierowanie
działaniami
podmiotów
bior cych udział w
akcji
przeciwpowodziowej
Analiza i ocena
przebiegu akcji

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Strategii Rozwoju Miasta,
przybli enie decydentom problemów zwi zanych z
ochron Krakowa przed powodzi ,
edukacja ludno ci zamieszkałej na terenach
nara onych na niebezpiecze stwo powodzi.

Rozpropagowanie 40 tys.
ulotek informacyjnych dla
mieszka ców „Gdy nadejdzie
powód ”.

100%

58

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

przeciwpowodziowej
oraz zbiorcza
ewidencja strat
powodziowych
i odbudowa
zniszcze oraz
formułowanie
programów
naprawczych
(inwestycyjnych
i
bezinwestycyjnych).
7. Aktualizacja planu
operacyjnego
bezpo redniej
ochrony
przeciwpowodziowej
(operatu
przeciwpowodziowe
go).
8. Opiniowanie
inwestycji
lokalizowanych na
obszarach
nara onych na
niebezpiecze stwo
powodzi na etapie
WZiZT oraz
pozwolenia na
budow .
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

9. Wiosenne i jesienne
obchody – kontrola
stanu technicznego
obwałowa
wi lanych.
1. Uruchomienie Planu
Obrony Cywilnej m.
Krakowa, w tym:
Działania na wypadek - przygotowanie
stanu wojny i innych
ludno ci Krakowa do
zagro e zewn trznych
ewakuacji,
Pa stwa
- uruchomienie
wiadcze
osobistych i
rzeczowych,
- przygotowanie
zakładów pracy i
obiektów kultury
narodowej do
ochrony
- planowanie,
organizacja obrony
cywilnej i
powszechnej
samoobrony.
segment zagro e
kryzysowych:

•

•
•

•

•
•

w oparciu o wytyczne Wojewody Małopolskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 22
listopada 2004r. do realizacji zada zarz dzania,
reagowania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw
obronnych dokonano aktualizacji zarz dze
Prezydenta Miasta Krakowa reguluj cych zasady
działania Formacji Obrony Cywilnej (FOC),
nadzorowano funkcjonowanie punktów alarmowania
w zakładach pracy oraz funkcjonowanie syren
alarmowych,.
sporz dzono wykaz zakładów pracy i instytucji
działaj cych na terenie miasta zobowi zanych do
realizacji zada obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony
opracowano wytyczne Prezydenta Miasta Krakowa Szefa Obrony Cywilnej do realizacji zada obrony
cywilnej, zarz dzania kryzysowego przez
pracodawców na terenie miasta i wysłano do
zakładów i instytucji działaj cych na terenie miasta
Krakowa,
sporz dzono i wysłano do Małopolskiego Urz du
Wojewódzkiego sprawozdania dotycz ce obrony
cywilnej i powszechnej samoobrony,
dokonano aktualizacji „Planu Obrony Cywilnej

Ilo zaktualizowanych
zarz dze (4 zarz dzenia).

100%

Ilo zakładów pracy obj tych
nadzorem punktów
alarmowania (985) oraz
funkcjonowania syren
alarmowych (54 zakłady).
Ilo zakładów pracy (1 700).

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Krakowa”,
opracowano Instrukcj funkcjonowania Głównego
Stanowiska Kierowania Stałych Dy urów na
wypadek mobilizacji i działa wojennych,
opracowano nowe zasady działania i funkcjonowania
pododdziałów ratownictwa ogólnego na terenie
miasta ,
dokonano remontu pomieszcze Miejskiego O rodka
Analizy Danych i Alarmowania,
uzgodniono Plany Obrony Cywilnej z 246 zakładami,
udział w wiczeniach Formacji Obrony Cywilnej w 5
zakładach,
udział w wiczeniach organizowanych przez Wydział
Zarz dzania Kryzysowego Małopolskiego Urz du
Wojewódzkiego,
przeprowadzono 2 treningi systemu wykrywania i
alarmowania w zakresie przekazywania przez
telefoniczno - informatyczny system powiadamiania,
komunikatów ostrzegawczych do punktów
alarmowania zakładów pracy,
przeprowadzono 1 trening gło nego uruchamiania
syren alarmowych,
dokonano konserwacji 13 620 szt masek oraz 211 szt.
innego sprz tu OC,
dokonano przegl du sprz tu obrony cywilnej w 10
zakładach pracy oraz w magazynie przy ul. Półłanki
78 pod wzgl dem przydatno ci i stanu technicznego,
w ramach przystosowania do wymogów Unii
Europejskiej w zakresie obronno ci zostało wydane
przez Rad Ministrów 18 rozporz dze do

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Ilo sporz dzonych
sprawozda (16).

100%

Przeprowadzono w 9
zakładach szkolenie
pracowników dot. Zagro e
na terenie miasta Krakowa
oraz udzielanie pierwszej
pomocy.
Dokonano 421 kontroli i
rekontroli oraz 58 wizji
lokalnych w zakładach.

100%

Udzielono 489 konsultacji
pracownikom zakładów pracy
w sprawie realizacji zada
obrony cywilnej i

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

wykonania w 2005r. dot. realizacji zada obronnych, powszechnej samoobrony,
W szkoleniach udział
W zwi zku z powy szym wykonano:
a) aktualizacj dotychczas wydanych decyzji o nało eniu wzi ło 189 osób;
wiadcze rzeczowych i osobistych (ok.1 600 szt.),
b) wydano decyzje o nało eniu wiadcze rzeczowych i
osobistych (ok.1 950 szt.),
c) przygotowano baz danych do opracowania „Planu
Funkcjonowania Gminy w sytuacji zagro enia
bezpiecze stwa pa stwa i wojny”,
d) przeprowadzono szkolenia dla pracowników MCZK –
operatorów kryzysowych. Szkolenia dotyczyły m.in.
zasad pracy MCZK, zasad współdziałania i obiegu
informacji pomi dzy centrami zarz dzania kryzysowego,
przyjmowania i przekazywania przesyłek niejawnych,
zasad przyjmowania sygnałów oraz uruchamiania akcji
kurierskiej.
segment zagro e
kryzysowych

1. Stopniowa poprawa
poziomu
bezpiecze stwa
mieszka ców
Krakowa i ich
mienia.

1. Nadzór nad
przestrzeganiem
przepisów
przeciwpo arowych.
Aktualizacja Planu
ratowniczego.

•
•
•

opracowano procedury post powania w czasie
zdarze ,
organizowano i prowadzenie akcji ratowniczych w
czasie po arów,
aktualizowano 4 razy „Plan ratowniczy” w zakresie
procedury post powania w przypadku infuenzy
ptasiej grypy, aktualizacji wykazu sił i rodków
przeznaczonych do prowadzenia działa
ratowniczych w zwi zku z zakupem nowych
samochodów, sprz tu ratowniczego oraz składu

Ilo działa ratowniczych.
(3095 działa ratowniczych
podczas po arów w tym:
162 podczas po arów
rednich,
6 podczas po arów du ych
i 1 podczas po aru bardzo
du ego).

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
•

•
•
•
•

Sztabu Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie,
sporz dzenia procedury działa z siłami i rodkami
PKP,
aktualizacji procedur alarmowania sił i rodków
Ochotniczych Stra y Po arnych,
przeprowadzono ogółem 487 czynno ci kontrolnorozpoznawczych w tym uczestniczono w 214
odbiorach obiektów i wydano 18 sprzeciwów w
sprawie przyst pienia do eksploatacji obiektów i
terenów,
wydano 28 decyzji administracyjnych nakazuj cych
po przeprowadzonych czynno ciach
kontrolnorozpoznawczych,
wydano 26 upomnie ,
wszcz to 18 post powa egzekucyjnych,
opracowano 5 analiz dotycz cych stanu
bezpiecze stwa w Krakowie, w tym dotycz ce:
katalogu zagro e , wdra ania monitoringu
po arowego, zagro e w transporcie towarów
niebezpiecznych, przestrzegania przepisów
przeciwpo arowych w wybranych obiektach
u yteczno ci publicznej, przemysłowych i
magazynowych, w których wyst pienie po aru mo e
spowodowa zagro enie dla rodowiska i znaczne
straty materialne oraz analiz w zakresie realizacji
zada w zakresie przeciwdziałania powa nym
awariom przemysłowym.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Ilo czynno ci kontrolno
rozpoznawczych (487).

100%

Ilo wydanych decyzji
administracyjnych.
Ilo upomnie .
Ilo post powa
egzekucyjnych.
Ilo analiz.

100%
100%
100%
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Ilo kontroli w obiektach (4).
2. Kontrole w
• wykonano 4 kontrole w obiektach mog cych
zakładach
spowodowa nadzwyczajne zagro enie rodowiska:
posiadaj cych
Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie, Baza
toksyczne rodki
PKN Orlen ul. Olszanicka, Elektrociepłownia
przemysłowe.
Kraków S.A., Wytwórnia Gazów Technicznych Air
Wykonanie
Liquide Polska Sp. z o.o. ul. Ujastek.
praktycznych
• przeprowadzono 95 wicze na terenie zakładów
wicze
pracy i obiektów u yteczno ci publicznej z których
taktycznobojowych
cz
wicze zawierała elementy ewakuacji ludzi z Ilo przeprowadzonych
na obiektach.
terenu obj tego działaniami ratowniczymi. wiczono wicze (95).
Organizowanie i
m. in. w „Galerii Kazimierz”, Elektrociepłowni
prowadzenie akcji
„Kraków” oraz w szkołach, akademikach, teatrach,
ratowniczych w razie
obiektach sportowych, obiektach słu by zdrowia,
uwolnienia si
obiektach administracyjnych, du ych obiektach
toksycznych rodków
handlowych, na terenach zakładów pracy i na
przemysłowych.
akwenach wodnych.
• prowadzono:
- 171 działa ratowniczych w czasie chemicznych
miejscowych zagro e ,
- 7 działa ratowniczych podczas miejscowych zagro e
ekologicznych,

3. Organizowanie i
prowadzenie akcji
ratowniczych w
czasie katastrof
budowlanych.

• prowadzono:
- 75 działa ratowniczych zwi zanych z usuwaniem
skutków działania silnych
wiatrów,
- 4 działania ratownicze w czasie budowlanych

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

100%

Działania ratownicze (178).

100%

Ilo działa ratowniczych
(89).

100%
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Cele i priorytety

segment porz dkowy:
Czyste miasto

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Poprawa estetyki
1. Prowadzenie
ulic i osiedli.
systematycznych
2. Dobry stan zieleni
kontroli w ramach
w mie cie.
codziennej słu by.
3. Likwidacja
2. Podejmowanie
„dzikich”
szybkich i
wysypisk,
skutecznych
4. Eliminacja wraków
interwencji
pojazdów.
zmierzaj cych do
5. U wiadomienie
przywrócenia
wła cicielom
czysto ci.
zwierz t ich
3. Kontrola
obowi zków
nieruchomo ci pod
wynikaj cych z
wzgl dem
wła ciwych
przestrzegania
przepisów prawa.
ustawy o utrzymaniu
czysto ci i porz dku
w gminach.
4. Kontrola stanu
oznakowania nazw
ulic i placów.
5. Reagowanie na
przypadki niszczenia
zieleni, w

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

miejscowych zagro e ,
- 10 działa ratowniczych podczas miejscowych
zagro e zwi zanych z awariami infrastruktury
komunalnej.
Dokonano poucze :
- z art. 10,
- z art. 63a KW,
- z art. 143 KW
- z art. 144KW
- z art. 145 KW
Mandaty:
- art. 10,
- art. 63a KW,
- art. 144 KW,
- art. 145 KW.
Wnioski do kolegium:
- art. 10,
- art. 63a
- art. 143 KW
- art. 144KW
- art.145 KW
Odholowane pojazdy:
Usuni te wraki:
Ujawnione awarie, oznakowaniu ulic i placów:

1899 poucze
200 poucze
135 poucze
611 poucze
3261 poucze

100%
100%
100%
100%
100%

1091 mandatów / 127270 zł
311 mandatów / 35120 zł
415 mandatów / 29550 zł
1729 mandatów/ 97605 zł

100%
100%
100%
100%

264 wnioski
34 wnioski
21 wnioski
15 wnioski
95 wnioski
460 szt.
99 szt.
1 085 szt.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Cele i priorytety

segment porz dkowy:
Zagro enia ze strony
nietrze wych

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

szczególno ci
nielegalnej wycinki
drzew.
6. Realizacja szeregu
działa
zmierzaj cych do
usuni cia wraków
pojazdów
mechanicznych oraz
pojazdów
nieu ytkowanych
(inwentaryzacja
wraków, ustalanie
wła cicieli, usuwanie
wraków).

1. Zmniejszenie
1. Prowadzenie kontroli •
liczby miejsc, w
w ramach codziennej
których notorycznie
słu by.
jest spo ywany
2. Kontrola miejsc
•
alkohol.
stałego spo ywania
2. Zwi kszenie
napojów
wiadomo ci
alkoholowych.
zagro e ze strony 3. Doprowadzanie
osób nietrze wych.
nietrze wych do izby
wytrze wie lub
miejsca
zamieszkania.

kontrolowano sprzeda napojów alkoholowych
wbrew warunkom ustawy o wychowaniu w
trze wo ci,
doprowadzano nietrze wych do izby wytrze wie
lub miejsca zamieszkania.

Ilo

kontroli (26).

Ilo osób odwiezionych do
izby wytrze wie (1 010),
w tym 1 nieletni.
Ilo osób odwiezionych do
miejsca zamieszkania (281),
w tym 24 nieletnich.

100%
100%
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

prowadzenie kontroli stanu placów zabaw i
piaskownic.

Stan techniczny zły - 11
dobry lub bardzo dobry - 236

100%
100%

wydano 85 opinii dotycz cych imprez masowych i
20 opinii dotycz cych pozostałych zgromadze ,
celem poprawy bezpiecze stwa niektórych du ych
imprez i zgromadze do ich zabezpieczenia 19 razy
zadysponowano stra aków i samochody ratownicze.

Ilo

100%

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

segment porz dkowy:
„Czyste place zabaw i
piaskownice”

1. Zagospodarowanie
bezpiecznych
miejsc do zabawy
dla dzieci.

segment porz dkowy:
„Bezpieczne lokale”

1. Kontrola w okresie
•
wiosennym kontrola stanu
placów zabaw i
piaskownic,
zobowi zywanie
administratorów do
wykonania
niezb dnych napraw.

1. Poprawa poziomu 1. Współdziałanie słu b
bezpiecze stwa
porz dkowych
uczestników
zabezpieczaj cych
imprez masowych i
imprezy masowe i
innych
inne zgromadzenia.
zgromadze .

•

1. Pełne
respektowanie
przez handlowców
zakazu sprzeda y
alkoholu

• rozpatrywano 1 136 wniosków o wydanie zezwole ,
• przeprowadzono wizji ogółem - 493
w tym:
- sklepów - 272

•

wydanych opinii (105).

Ilo obsłu onych imprez
(19).

100%

segment porz dkowy:
Obrót napojami
alkoholowymi

1. Kontrola i
weryfikacja ilo ci
punktów
sprzedaj cych
alkohol.

% wska nik liczby placówek,
w których przeprowadzono
wizje przed wydaniem
zezwole odniesiony do
liczby wniosków ogółem

25,79 %
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Cele i priorytety
nietrze wym i
nieletnim.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

2. Kontrola placówek
handlowych
sprzedaj cych
alkohol.
3. Analiza
rozmieszczenia
punktów sprzeda y
napojów
alkoholowych.
4. Wizje
wnioskowanych
punktów sprzeda y
napojów
alkoholowych przed
wydaniem zezwole .
5. Bie ce kontrole,
zgłoszenia
mieszka ców.
Bie ca analiza
stwierdzonych
nieprawidłowo ci,
analiza tendencji.
1. Egzekwowanie od
2. Respektowanie
wła cicieli przepisów
przez klientów i
ustawy o
osoby postronne
wychowaniu w
spokoju i porz dku
trze wo ci i
wewn trz i na
przeciwdziałaniu
zewn trz placówek
alkoholizmowi.
sprzedaj cych
2. Cofanie zezwole na
alkohol.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
- lokali gastronomicznych - 21
Wynikiem wizji było odrzucenie 6 wniosków.
• przeprowadzono ogółem 364 kontrole,
w tym:
- 219 placówek detalicznych
- 145 placówek gastronomicznych.
Kontrole miały na celu szeroko poj t profilaktyk i
sprawdzenie prawidłowo ci funkcjonowania placówek, a
szczególnie czy jest przestrzegany zakaz sprzeda y
alkoholu osobom nieletnim i nietrze wym.
Nie stwierdzono nieprawidłowo ci skutkuj cych
wszcz ciem post powania o cofni cie zezwole .

•

sprawdzanie porz dku i zakłóce wewn trz i na
zewn trz placówek sprzedaj cych alkohol. Stra
Miejska skontrolowała na zlecenie Wydziału 58
punktów sprzeda y alkoholu. Prowadzono
post powanie o cofni cie zezwole ogółem w 14
placówkach, z czego 4 wszcz tych zostało w latach
poprzednich., a 10 w 2005 r., z tego:
- 9 z powodu interwencji mieszka ców na

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

% udział wniosków
odrzuconych
do liczby ogółem

0,53 %

% wska nik placówek
skontrolowanych
(364) odniesiony do
wszystkich placówek (2205)
na koniec 2005 r.=

16,51 %

% wska nik liczby
prowadzonych post powa
(14) do liczby punktów
sprzeda y napojów
alkoholowych
(2 205).

0,63 %
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Współpraca z
mediami w celach
informacyjnych
publikowanie
informacji o
działaniach Miasta i
słu b miejskich w
ramach realizacji
Programu
„Bezpieczny
Kraków”.
2. Konferencje prasowe
o programach
kierunkowych
realizowanych w
ramach
„Bezpiecznego
Krakowa.
3. Popularyzacj

Publikacje:
1. Tygodnik Grodzki
2. Codzienne serwisy
informacyjne UMK 3. Miejska Prezentacja
Internetowa.
AKCJE
1. Obsługa medialna
akcji podejmowanych w
ramach Programu
„Bezpieczny Kraków

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

zakłócenia,
porz dku wewn trz i na zewn trz lokali,
- 2 z powodu braku tytułu prawnego do lokalu,
- 2 z powodu sprzeda y alkoholu osobom nieletnim,
- 1 z powodu sprzeda y niezgodnej z warunkami
zezwolenia.

sprzeda alkoholu w
przypadkach
powtarzaj cych si
narusze spokoju i
porz dku
publicznego,
maj cych zwi zek ze
sprzeda napojów
alkoholowych.

segment promocyjnoinformacyjny:

Popularyzacja i
upowszechnienie
informacji o
działaniach Prezydenta
Miasta w sprawach
poprawy
bezpiecze stwa.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Stopie
realizacji
programu
w%

•

•
•

•

Ilo
zamieszczanie informacji o wszystkich działaniach
zwi zanych z realizacj Programu „Bezpieczny
Kraków”, a tak e zwi zanych z nim wydarzeniach, w
które zaanga owane były władze miasta oraz
wydziały i jednostki podległe Miastu,
zamieszczanie komunikatów z wydziałów i jednostek
Ilo
realizuj cych Program,
opis Programu „Bezpieczny Kraków”, programów
kierunkowych i segmentów wchodz cych w jego
skład - dost pny ze strony głównej Magicznego
Krakowa,
zamieszczanie informacji o wydarzeniach
zwi zanych z realizacj Programu
umo liwienie mieszka com korzystaj cym z
Internetu, a tak e wszystkim innym
zainteresowanym, uzyskania wyczerpuj cej i
kompletnej informacji o Programie.

informacji.

100%

komunikatów.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

tematyki
bezpiecze stwa w
mediach dotarcie z
informacj o
poszczególnych
działaniach w
ramach Programu
„Bezpieczny
Kraków” do
mieszka ców
Krakowa.
4. Popularyzacja i
upowszechnienie
informacji o
działaniach Miasta w
sprawach poprawy
bezpiecze stwa oraz
edukacja o roli
samorz du w
zakresie
odpowiedzialno ci za
stan bezpiecze stwa.
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Cel operacyjny I-3: Poprawienie poczucia bezpiecze stwa publicznego.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Miejski Program Przeciwdziałania Przest pczo ci Młodzie y.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XL/299/99 RMK z dnia 22 grudnia 1999 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Spraw Społecznych.
Jednostki realizuj ce: Wydział Spraw Społecznych.

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Redukcja
•
czynników
maj cych
wpływ na
1. Inicjowanie i rozwój
wzrost
nowych form pracy z
przest pczo ci
młodzie w ramach
młodzie y oraz
Krakowskiej Akademii
o ywienie
Samorz dno ci.
zainteresowania
obywateli
miasta sprawami
publicznymi.
•

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

wydanie i dystrybucja do krakowskich gimnazjów 9 Wszystkie samorz dowe szkoły
gimnazjalne oraz o rodki
numerów magazynu migło.
wsparcia dziennego (TPD oraz
DOS "U Siemachy") s stałymi
odbiorcami " migła".
100%

dystrybucja II edycji Poradnika; opracowanie i druk Ka dy obywatel miasta
odbieraj cy po raz pierwszy
III edycji Poradnika.
dowód osobisty otrzymuje
"Poradnik Młodego Krakusa".

100%

71

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Krakowska Akademia Samorz dno ci - rozpocz cie
działalno ci forum edukacji obywatelskiej
przeznaczonego dla młodych ludzi; koordynacja
prac zwi zanych z rozwojem samorz dno ci
szkolnej w gimnazjach; organizacja warsztatów dla
członków i opiekunów samorz dów szkół
gimnazjalnych Krakowa oraz dla członków
Akademii; organizacja wykładów dla członków
Akademii; organizacja Balu Karnawałowego
"Smaki wiata" dla młodzie y gimnazjalnej - KAS.
Przeprowadzenie bada i opracowanie raportu: "Dzieci
ulicy"; współpraca z Group de Pedagogie et
d'
Animation Sociale - pozarz dow organizacj
działaj c na rzecz "dzieci ulicy"; kontynuacja
wspólpracy z władzami samorz dowymi Lipska i
Internationaler Bund organizacj pozarz dow w
ramach projektu "Streetworker"; współpraca z
miastami partnerami w Projekcie DEMOS - konferencja
w Soligen; współpraca z policj niemieck ;
współorganizacja wraz z Gazet Krakowsk kampanii
społecznej "Mnie to nie bierze" przeciw alkoholizmowi
i narkomanii; wykonanie materiałów informacyjno reklamowych na potrzeby realizowanych
przedsi wzi ; kontynuacja społecznych kampanii
plakatowych; stała aktualizacja 5 witryn internetowych
MPPPM; Opracowanie i dystrybucja publikacji:
"Mi dzy domem a ulic . Wokół problemów
wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej",

Liczba gimnazjalistów
zaanga owanych w działalno
samorz dów szkolnych, którzy
zostali obj ci szkoleniami i
wykładami KAS oraz liczba
samorz dowych szkół
ponadpodstawowych
współpracuj cych z Akademi .
ok. 100 gimnazjalistów/ 30
szkół.
Liczba instytucjonalnych i
nieinstytucjonalnych partnerów
programu, zainteresowanych
regularnym otrzymywaniem
materiałów informacyjnych na
temat problematyki
młodzie owej
opracowywanych w ramach
MPPPM wzrosła i wynosi ok.
200.

•

2. Gromadzenie i
upowszechnianie
informacji z zakresu
problematyki
społecznej dotycz cej
młodzie y,
popularyzacja wiedzy
z tego zakresu.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

3. Aktywizacja
•
rodowisk pracuj cych
na rzecz dzieci i
młodzie y. Budowa
wi zi
instytucjonalnych i
tworzenie płaszczyzny
do wymiany wiedzy
pomi dzy partnerami
programu, krajowymi i
zagranicznymi konferencje, szkolenia,
warsztaty, delegacje,
spotkania, narady,
konsultacje i wspólne
projekty.

współpraca z Sekcj ds. Nieletnich i Patologii KMP
- Policyjnym Zespołem Prewencji Aktywnej;
współorganizacja szkole z zakresu "Procedur
post powania nauczycieli i metod współpracy szkół
z policj w sytuacjach zagro enia dzieci i
młodzie y przest pczo ci i demoralizacj ";
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
"Standardy pracy z dzie mi i rodzin " dla Policji,
Stra y Miejskiej, MOPS i pracowników placówek
op.-wych.; organizacja konferencji - spotkania
eksperckiego: "Dzieci ulicy - wietlice
socjoterapeutyczne dzisiaj"; współorganizacja zaj
edukacyjnych dla grup przedszkolnych
prowadzonych przez specjalistów ds, nieletnich
KMP.

•

współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Edukacji
i Profilaktyki Społecznej PARASOL streetworking; współpraca z MOPS;

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa
Zwi kszeniu uległa liczba szkół
ponadpodstawowych i
placówek opieku czo wychowawczych oraz liczba
nauczycieli i wychowawców
obj tych szkoleniami z zakresu
profilaktyki przest pczo ci
młodzie y i obowi zuj cych
przepisów prawnych,
zorganizowanych w ramach
współpracy MPPPM z Sekcj
ds. Nieletnich i Patologii
Komendy Miejskiej Policji.
Nast piło rozszerzenie działa
na placówki wychowania
przedszkolnego. W programie
bierze udział 100 szkół i
placówek, 3200 osób 10
przedszkoli.
Zwi kszeniu ulegnie ilo
partnerów stale
współpracuj cych przy
realizacji wspólnych projektów
12.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
4. Promocja i organizacja •
zdarze sportowo rekreacyjnych,
kulturalnych organizacja czasu
wolnego młodzie y,
propagowanie
bezpiecznych
zainteresowa .
5. Wspieranie rozwoju
•
sieci placówek
opieku czo wychowawczych
wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzie y.
Poprawa jako ci oferty
pomocy
rodowiskowej.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
współorganizacja X Chrze cija skich Dni aka pod
hasłem "Młodzie Przeciw Przemocy"; udział w
organizacji Krakowskich Dni Rodziny; organizacja
wakacyjnego cyklu imprez rekreacyjno sportowych dla młodych ludzi pn. ”JULIADA
2005".

przygotowanie koncepcji utworzenia o rodka
socjoterapii dla dzieci i młodzie y w Dzielnicy
XIV; otwarcie nowego o rodka socjoterapii
zlokalizowanego przy ulicy Mogilskiej w
Krakowie; przygotowanie wakacyjnego kursu j.
angielskiego dla młodzie y gimnazjalnej
rekrutuj cej si z krakowskich placówek wsparcia
dziennego.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa
Zwi kszeniu uległa liczba
młodzie y uczestnicz cej
czynnie w imprezach
sportowych, rekreacyjnych i
kulturalnych oraz liczba
dzielnic Krakowa obj tych
rozgrywkami.
W imprezach wzi ło udział
3200 osób oraz 11 dzielnic.
Zwi kszyła si ilo miejsc w
specjalistycznych placówkach
wsparcia dziennego dla
młodzie y i wynosi 1000.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

100%
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Cel operacyjny I-3: Poprawienie poczucia bezpiecze stwa publicznego.
1. Nazwa programu: Plan Intensyfikacji Działa Stra y Miejskiej Miasta Krakowa w latach 2004-2006
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXIX/247/03 RMK z dnia 23 pa dziernika 2003 r..
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego.
4. Jednostki realizuj ce: Stra Miejska Miasta Krakowa.

Cele i priorytety
1. Poprawa stanu
porz dku i
bezpiecze stwa
publicznego w
gminie.
2. Wzrost zaufania
mieszka ców do
władz
samorz dowych.
3. Przygotowanie
Stra y Miejskiej
do przej cia
funkcji policji
municypalnej.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce Zrealizowane zadania / działania (zakres rzeczowy)
program
•

wzrost etatowy stra ników skierowanych do słu by
patrolowej z 218 w 2003 roku (stan na dzie 31
grudnia 2003 r.) do 378 w 2006 roku (stan na dzie
24 marca 2006 r.)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
Wzrost etatowy stra ników
skierowanych do słu by
patrolowej.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

Wzrost etatowy
stra ników skierowanych
do słu by patrolowej z
231 w 2003 roku do 381
w 2006 roku.
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Cel operacyjny I-3: Poprawienie poczucia bezpiecze stwa publicznego.
1. Nazwa programu: Lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr LXVI/554/00 RMK z dnia 6 grudnia 2000 r..
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego.
4. Jednostki realizuj ce: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska, Zarz d Gospodarki Komunalnej, Biuro Planowania, Miejski
O rodek Pomocy Społecznej, Małopolski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Krakowie, Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

Cele i priorytety
1. Okre lenie
wszelkich
mo liwych
działa (przed, w
trakcie i po
powodzi) i
wyspecyfikowani
e optymalnych,
realnych do
spełnienia zada
zarówno
technicznych jak i
nietechnicznych
takich jak np.
ostrze enia,
ewakuacja,

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Niezb dne zadania i
•
działania dla ochrony
Krakowa przed powodzi
le ce w kompetencjach i
mo liwo ciach
finansowych miasta
1. Podwy szenia
obwałowa i
bulwarów wi lanych
na odcinku od
stopnia D bie do
stopnia Ko ciuszko.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Ilo mb poszerzonej
dla tego zadania miasto sfinansowało projekt
korony.
budowlany, który obecnie jest realizowany.
Inwestorem jest Małopolski Zarz d Melioracji i
Urz dze Wodnych w Krakowie (MZMiUW).
Zmodernizowano całkowicie na przedmiotowym
odcinku prawobrze ne obwałowania oraz mury
bulwarowe. Zakres robót obejmuje zarówno
podwy szenie i poszerzenie obwałowa jak i
uszczelnienie korpusu wałów i podło a.
Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji.
Pozostaje do wykonania odcinek obwałowa o
długo ci 4 421 m pomi dzy mostem Zwierzynieckim
a stacj uzdatniania wody w Bielanach (na kwot
ok. 9 mln zł.- poziom cen z roku 2002).
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady
finansowe na t inwestycj w wysoko ci 4 011

Stopie
realizacji
programu
w%
85%

76

Cele i priorytety
edukacja,
komunikacja
społeczna,
ograniczenia
zabudowy na
terenach
nara onych na
niebezpiecze stw
o powodzi a tak e
monitoring.
2. Pilna realizacja
wszystkich
wynikaj cych z
niego zada jest
konieczno ci ,
lecz realizacja
zada grupy B ma
decyduj cy
wpływ na ochron
miasta przed
powodzi ,
poniewa
zagro enie ze
strony Wisły jest
najwi ksze,
a cz stotliwo
katastrofalnych
wezbra na tej
rzece ma
charakter

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

118,94 zł. - w tym poszerzono koron obwałowa na
długo ci 1443 m (za kwot 3 698 tys. zł.).

Niezb dne zadania i
działania dla ochrony
Krakowa przed powodzi
o znaczeniu
ponadlokalnym,
finansowane z bud etu
pa stwa, które powinny
by wspierane przez
miasto:
1. Podwy szenie
obwałowa
rozbieralnymi
ciankami
przeciwpowodziowy
mi montowanymi w
czasie zagro enia
powodziowego

•

w ramach zadania nr 1 na odcinkach gdzie wzgl dy
architektoniczno – krajobrazowe nie zezwalaj na
wznoszenie trwałych (tradycyjnych) budowli
ochronnych zaprojektowano podwy szenie
obwałowa w postaci przeciwpowodziowych cianek
rozbieralnych składaj cych si z elementów
aluminiowych.
W ramach tej inwestycji zakupione zostały w/w
cianki oraz nowe szandory drewniane do zamykania
istniej cych czterech bram powodziowych,
usytuowanych w murach bulwarowych, wzdłu ul.
Ko ciuszki
W czerwcu 2005r. wyłoniono wykonawc zamkni

Długo cianek do
zamontowania na lewym
obwałowaniu zakola Wisły
pod Wawelem wynosi 450m.
Długo cianek do
zamontowania
na prawobrze nym wale
powy ej mostu D bnickiego
- 330m.

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

cykliczny.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

bram powodziowych elementami drewnianymi i
przeprowadzono ich próbny monta , przy udziale
zainteresowanych instytucji.
Przetarg na monta aluminiowych cianek
rozbieralnych (przeprowadzony kilkakrotnie przez
MZMiUW) z uwagi na du y i technicznie trudny
zakres prac zwi zanych z ich monta em pozostał do
chwili obecnej nierozstrzygni ty w cało ci. W
zwi zku z powy szym, w uzgodnieniu
przedstawicieli Miasta oraz MZMiUW,
postanowiono podzieli przedmiotowe zadanie na
nast puj ce podzadania:
1. Monta cianek na lewym brzegu rzeki.
2. Zamkni cie bram powodziowych.
3. Rozstawienie oznakowania drogowego
informuj cego o zamkni ciu mostu D bnickiego
i innych zmianach w ruchu drogowym zwi zanych z
dowozem i monta em systemu.
4. Monta cianek na prawym brzegu.
5. Zamkni cie mostu D bnickiego wraz z
zabezpieczeniem lokalnego obni enia przy
ul. Przedwio nie.
Na realizacj podzada 1, 2, 3 zostali wyłonieni
wykonawcy.
2. Podwy szenia
obwałowa i
bulwarów wi lanych
na wschód od stopnia
D bie.

•

zadanie realizowane przez Małopolski Zarz d
Melioracji i Urz dze Wodnych w Krakowie.
Z uwagi na rozmiar zagadnienia przygotowanie
projektu budowlanego podzielono na etapy.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Rozstrzygni ty został przetarg na opracowanie
projektu budowlanego dla lewobrze nego odcinka
obwałowa od stopnia D bie do mostu Wandy.
Realizatorem projektu jest Hydroprojekt Kraków termin opracowania 28.02.2007r
3. Obni enie fali
powodziowej w
Krakowie o 40
cm.

1. Zbiornik winna
Por ba.
Doko czenie budowy
zbiornika retencyjnego
winna Por ba na
rzece Skawie koło
Wadowic
2. Poldery wi lane
Budowa polderów w
dolinie Wisły przed
Krakowem.

3. Kanał Krakowski
Planowana od stu lat
budowa Kanału
Krakowskiego o
funkcji
przeciwpowodziowej
i eglugowej nie

• zadanie wieloletnie
Nakłady finansowe na t inwestycj wyniosły 165,6 mln
zł.

•

•

zadanie przygotowywane do realizacji przez
Marszałka Województwa Małopolskiego
Doceniaj c rol jak maj spełni te poldery dla
zmniejszenia ryzyka powodzi w Krakowie oraz du
efektywno tego systemu Prezydent Miasta
Krakowa pismem z dnia 16.12.2005r. wyst pił do
Marszałka Województwa Małopolskiego z
wnioskiem o nadanie temu zadaniu rangi
priorytetowej. Jednocze nie zadeklarował ze swojej
strony gotowo współpracy w tej sprawie.
Prezydent Miasta polecił, aby Biuro Planowania
Przestrzennego wraz z Wydziałem Bezpiecze stwa i
Zarz dzania Kryzysowego przygotowały materiały
do przetargu na opracowanie „Ekspertyzy dotycz cej
zasadno ci budowy Kanału Krakowskiego
z wielowariantowymi elementami koncepcji
technicznych jego budowy i studium wykonalno ci”.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

została dotychczas
zrealizowana, głównie
z przyczyn
ekonomicznych. Nie
mniej jednak rezerwa
terenowa pod jego
budow jest
utrzymywana w
kolejnych planach
rozwoju Krakowa, a
do czasów
dzisiejszych.
Równocze nie protesty
mieszka ców
zainteresowanych
uwolnieniem
rezerwowanych
terenów pod tras
Kanału, nieznany
aktualny koszt
realizacji tego zadania,
konieczno
przeanalizowania
innych wariantów
budowy Kanału
utrudniaj podj cie
ostatecznej decyzji w
sprawie jego budowy.
4. Utrzymanie
istniej cych budowli

Zasadniczym celem tej ekspertyzy jest dokonanie
ł cznej oceny efektów technicznych i
ekonomicznych inwestycji, daj ce jednoznaczn
ocen zasadno ci budowy Kanału Krakowskiego,
jako podstaw dla władz miasta do podj cia
ostatecznej decyzji w tej sprawie.
Przetarg został przygotowany.
Otwarcie ofert: 27.03.br.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
hydrotechnicznych i
infrastruktury
przeciwpowodziowej.
a)RZGW
Do zada RZGW
(wchodz cego w skład
administracji rz dowej)
nale y m. in. utrzymanie
(na terenie miasta
Krakowa), trzech
obiektów
hydrotechnicznych
pi trz cych rzek Wisł :
stopie wodny
Ko ciuszko, stopie
wodny D bie oraz
stopie wodny Przewóz
wraz z urz dzeniami
likwiduj cymi ujemne
skutki pi trzenia tj.
barier odwadniaj c
miasto Kraków oraz
kompleksem
odwodnieniowym
Mogiła Kopaniec.
b)MZMiUW
Do zada MZMiUW
(b d cego jednostk
podległ Marszałkowi
Województwa

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

dla zapewnienia wła ciwego stanu technicznego tych
obiektów wykonano prace na ł czn kwot 7 517,8
tys. zł. w tym ze rodków Europejskiego Banku
Inwestycyjnego na kwot 5 041,6 tys. zł.
Prowadzone były równie roboty polegaj ce na
udro nieniu koryta rzeki Wisły.

•

na bie ce utrzymanie w/w elementów systemu
odwodnienia miasta przeznaczono 76 805,32 zł.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Małopolskiego) nale y
m. in. bie ce utrzymanie
obwałowa
przeciwpowodziowych i
rzek oraz potoków
b d cych
dopływami Wisły.
c)ZGK
Do zada ZGK nale y m.
in. bie ce utrzymanie
elementów systemu
odwodnienia miasta oraz
jego rozbudowa, jak
równie utrzymanie
miejskiego magazynu
przeciwpowodziowego

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

•

udra nianie potoków oraz rowów melioracyjnych,

100%

•

udra nianie wpustów ulicznych,

ł czna długo udra nianych
potoków i rowów 9 625 mb
ilo wpustów ulicznych
udro nionych 17 000 szt.

•
•
•

utrzymanie przepompowni wód opadowych,
budowa kanalizacji opadowej,
odbudowa rowów melioracyjnych.

22 100,00 zł.
ł czna długo 2917 mb
ł czna długo 1517 mb

100%

wykoszono 21 911 m bie cych obwałowa (tj.
54,775 ha)

Ilo

100%

d)MOPS
•
Miejski O rodek Pomocy
Społecznej realizował,
pod nadzorem
technicznym MZMiUW,
program „bezpieczny
wał” polegaj cy na
zatrudnieniu
bezrobotnych przy
wykaszaniu obwałowa
rzeki Wisły i jej
dopływów.

mb obwałowa .
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

5. Działania
organizacyjne

•

6. Działania w zakresie
zagospodarowania
przestrzennego i
edukacji.

•

w wyniku zmian struktury organizacyjnej Urz du
Miasta Zarz dzenie nr 332/2003 Prezydenta Miasta
Krakowa powołuj ce Miejski Zespół Reagowania
Kryzysowego jest na etapie nowelizacji.
referat Ochrony Przed Powodzi Wydziału
Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego wydaje
opinie dotycz ce inwestycji lokalizowanych na
terenach nara onych na niebezpiecze stwo powodzi.
Do ka dej opinii doł czana jest ulotka „Gdy
nadejdzie powód ! Informacja dla mieszka ców
Krakowa.”, zawieraj ca podstawowe informacje o
post powaniu w sytuacji zagro enia powodziowego.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Wydano 722 opinie, w tym
23 do miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego i 699 do
inwestycji na etapie WZ,
ULI lub projektu
budowlanego.
Sprawdzono i uzgodniono 9
„Planów operacyjnych
ochrony przed powodzi ”.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%

Cel operacyjny I-3: Poprawienie poczucia bezpiecze stwa publicznego.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program Profilaktyki Przeciwpo arowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego.
Jednostki realizuj ce: Wydział Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego UMK, dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych,
Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.
Nazwa programu

Program Profilaktyki
Przeciwpo arowej obiektów Gminy
Miejskiej Kraków

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego /
planowanego programu

Został przygotowany projekt Programu. Program jest w trakcie
ponownego uzgadniania z realizatorami zada

Stopie zaawansowania działa (%)
20%
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Cel operacyjny I-4: Rozwój mieszkalnictwa i rewitalizacja terenów zdegradowanych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa programu: Polityka Mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXXIV/295/03 RMK z dnia 17 grudnia 2003 r.
Nazwa programu: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Krakowa na lata 2006-2010
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr CV/1061/06 z dnia 29 marca 2006 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Mieszkalnictwa.
Jednostki realizuj ce: Wydział Mieszkalnictwa, Biuro Planowania Przestrzennego, Zarz d Budynków Komunalnych.
Cele i priorytety

1. Usprawnienie
zarz dzania
zasobem
mieszkaniowym
Gminy Miejskiej
Kraków.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
1. Inwentaryzacja
zasobu Gminy
Miejskiej Kraków
wraz z aktualizacj .

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

wprowadzanie danych na podstawie kart lokali i
budynków do podsystemu Lok_M, współpraca z
Wydziałem Geodezji w sprawie operatu gruntów,
ustalania danych adresowych dla podsystemów
Enier_BL oraz, Lok_M. Współpraca Zarz dem
Budynków Komunalnych w zakresie
inwentaryzowanego zasobu Miasta. Wizje lokalne
celem ustalania danych dotycz cych
inwentaryzowanego zasobu. Współpraca z
Wydziałem Informatyki i Infrastruktury.
• inwentaryzacja budynków,
• inwentaryzacja lokali mieszkalnych,
• Inwentaryzacja lokali u ytkowych.
2. Utrzymanie zasobu
• weryfikacja umów o zarz dzanie, przeprowadzanie
mieszkaniowego
nowych przetargów.
zgodnie z potrzebami Zarz dzenie 853/2005 PMK w sprawie szczegółowego
remontowymi.
zakresu i rodków nadzoru merytorycznego i
finansowego nad działalno ci ZBK w Krakowie, Statut i
regulamin organizacyjny ZBK, uchwała, Prawo

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
Liczba budynków.
Liczba lokali mieszkalnych i
liczba lokali u ytkowych.
Do bazy została
wprowadzona nast puj ca
liczba budynków i lokali:
- Budynków: 2 745 szt.
- Lokali mieszkalnych i
u ytkowych: 26 400 szt.

Liczba zaopiniowanych
Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
oraz wzorów umów -16
Zostało zaopiniowanych 28
projektów specyfikacji

Stopie
realizacji
programu
w%
94%

100 %
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
zamówie publicznych.
• uregulowanie wszystkich zaległo ci w stosunku do
wspólnot mieszkaniowych.
Zaległo ci zostały uregulowane - zaliczki dla wspólnot
mieszkaniowych płacone s na bie co.
W 2005 roku remonty budynków gminnych, Skarbu
Pa stwa i prywatnych zrealizowane zostały na kwot
11,2 mln zł.

3. Przekazywanie
zarz du wspólnotom
mieszkaniowym

•

4. Uporz dkowanie
spraw zwi zanych z
zarz dzaniem
budynkami osób
fizycznych i
prawnych.

•

w wyniku przeprowadzonych rozlicze wspólnot
mieszkaniowych i przej cia przez nie zarz du na
dzie 31.12.2005 roku w zarz dzie ZBK pozostało
21 budynków wspólnot mieszkaniowych, natomiast
w obcym zarz dzie znajduj si 1604 budynki.
spraw nieruchomo ci wła cicieli nieznanych z
miejsca pobytu reguluje Zarz dzenie Prezydenta
Miasta Krakowa Nr 1201/2004 z dnia 14 lipca 2004
roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami
mieszkalnymi w budynkach stanowi cych własno
osób nieznanych z miejsca pobytu, pozostaj ce w
zarz dzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie
został ustanowiony kurator. Wykaz tych e
nieruchomo ci stanowi zał cznik do w/w
zarz dzenia, który jest na bie co aktualizowany
przez Wydział Mieszkalnictwa na podstawie
wniosków ZBK. Ostatni aktualizacj stanowi

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

istotnych warunków
zamówienia.
Liczba wspólnot
otrzymuj cych zaliczki
eksploatacyjne i remontowe1 604 wspólnoty.

100 %

Warto zrealizowanych
remontów w budynkach
gminnych, Skarbu Pa stwa i
prywatnych w 2005 roku.

60%

Ilo wspólnot
mieszkaniowych do
przekazania w obcy zarz d.

104 %

Ilo nieruchomo ci
wła cicieli nieznanych z
miejsca pobytu,
pozostaj cych w zarz dzie
GMK, dla których nie został
ustanowiony kurator - 113
Ilo budynków, dla których
ustanowiono kuratora.
Obecnie w zarz dzie tut.
Zarz du znajduje si 60

100%
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Cele i priorytety

2. Zwi kszenie
stopnia
zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych
osób
uprawnionych do
pomocy
mieszkaniowej

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Zmniejszenie liczby
osób oczekuj cych
na otrzymanie lokalu
socjalnego poprzez
dostarczanie
minimum 150 lokali
socjalnych rocznie.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
Zarz dzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr
2375/2005 z 15 grudnia 2005 roku.
Działaj c w ramach statutowych kompetencji tut.
Zarz d kieruje do s dów powszechnych wnioski o
uznanie za zmarłych, stwierdzenie zgonu, (...)
ustanowienie kuratorów dla nieobecnych i
nieznanych z miejsca pobytu wła cicieli i
współwła cicieli nieruchomo ci pozostaj cych w
zarz dzie Gminy Miejskiej Kraków, kuratorów dla
spadków nieobj tych po zmarłych wła cicielach w/w
nieruchomo ci, kuratora osoby prawnej (...).
Powodem wyst powania z powy szymi wnioskami
jest konieczno przeprowadzenia w budynkach o
niewyja nionej sytuacji prawnej prac remontowych,
nakazanych decyzjami nadzoru budowlanego, na
których wykonanie brak jest rodków finansowych
na saldzie nieruchomo ci. Ustanowienie kuratora
reprezentuj cego osob wła ciciela lub
współwła ciciela posesji stwarza mo liwo
dochodzenia przez Gmin kwot wydatkowanych na
realizacj prac remontowych nieruchomo ci.
• w trakcie roku przyj to 520 nowych wniosków o
przyznanie lokalu socjalnego w zwi zku z wyrokiem
orzekaj cym eksmisj z lokalu z prawem do lokalu
socjalnego. W oparciu o zapisy uchwały nr
XXVIII/239/03 RMK wydano 98 skierowa na
rzecz osób uprawnionych do najmu lokalu
socjalnego oraz 67 skierowa dot. przedłu enia
umowy na dalszy okres. Wydano tak e 37
skierowa do zawarcia umowy najmu lokalu

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

nieruchomo ci, dla których
wła cicieli lub
współwła cicieli zostali
ustanowieni kuratorzy.

Liczba
dostarczonych lokali
socjalnych - 202 lokale
socjalne.

134,6 %
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Gminy.

Stopie
realizacji
programu
w%

socjalnego - na rzecz osób obj tych listami
ostatecznymi z tytułu niezaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych (w realizacji list, które zostały
zatwierdzone zarz dzeniem nr 935/2004 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 03.06.2004 r. w sprawie
ustalenia i podania do publicznej wiadomo ci
ostatecznych list osób zakwalifikowanych do
zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
•

2. Dostarczanie lokali
zamiennych w ilo ci
wynikaj cej ze
zgłoszonych potrzeb

3. Zwi kszenie
stopnia
zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych
osób
uprawnionych do
pomocy
mieszkaniowej
Gminy.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

1. Zwi kszenie
fakultatywnej
pomocy
mieszkaniowej do
poziomu
zaspokojenia
7,5 - 9 % potrzeb.

•

-

wpłyn ło 85 wniosków o dostarczenie lokalu
zamiennego. Z uwagi na braki formalne oraz tocz ce
si
post powania
s dowe,
mo liwe
było
zako czenie post powa , poprzez wydanie 33
skierowa na rzecz osób uprawnionych do lokalu
zamiennego m.in. z tytułu zamieszkiwania w lokalu,
który wymaga opró nienia ze wzgl du na:
zagro enie ycia i mienia lub na czas koniecznej
naprawy lub wykwaterowania pod inwestycje
gminne.
Rok 2005 był okresem realizacji listy mieszkaniowej
zatwierdzonej Zarz dzeniem nr 935/2004 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 03.06.2004 r.
W zwi zku z tym wydano 175 skierowa do
zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony na
rzecz osób obj tych listami ostatecznymi z tytułu
niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Ponadto
wydano:
16 skierowa - dla osób zakwalifikowanych do
pomocy mieszkaniowej decyzj Prezydenta Miasta
Krakowa, podj t w trybie § 11 ust. 2 uchwały RMK,

Ilo wynikaj ca ze
zgłoszonych potrzeb
(33 skierowania do zawarcia
lokalu zamiennego umowy
najmu).

Ilo wydanych skierowa
w stosunku do liczby osób
oczekuj cych
(203 skierowania do
zawarcia umowy najmu).

100%

112,8% 135,3%

87

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

-

10 skierowa – na rzecz osób uprawnionych do
wynajmu lokalu mieszkalnego poło onego w
placówce o wiatowej w trybie § 5 uchwały RMK
- 7 skierowa - na rzecz rodzin polskich z
Kazachstanu,
- 5 skierowa do zawarcia umowy najmu lokalu
powstałego w wyniku adaptacji strychu lub remontu.
Do 30 czerwca 2005 r. były przyjmowane wnioski, które
b d podlega weryfikacji w 2006 r. Ogółem, z ró nych
tytułów weryfikacj zostanie obj tych 1 983 wnioski.
2. Wspieranie
•
wła cicieli
prywatnych
budynków i wspólnot
mieszkaniowych.

•

dla wła cicieli budynków prywatnych:
Uchwała Nr XXVIII/242/03 RMK z dn. 22.10.2003r.
w sprawie wyra enia zgody na udzielenie po yczek
przez GMK na remonty budynków stanowi cych
własno , współwłasno osób fizycznych, osób
prawnych nie b d cych w zarz dzie ZBK.
Zarz dzenie Nr 615/04 PMK z dn. 15.04.2004 r. w
sprawie regulaminu udzielania po yczek przez GMK
na remonty j.w.

Ilo

zło onych wniosków.

Ilo umów po yczki.
Udzielono 1 po yczk na
kwot 43 500 zł.

dla wspólnot mieszkaniowych:
Uchwała Nr XLII/400/04 RMK z dnia 31 marca
2004r. w sprawie wspierania remontów przez
wyra enie zgody przez Gmin Miejsk Kraków na
udzielanie po yczek na remonty budynków wspólnot
Ilo
mieszkaniowych oraz Zarz dzenie Nr 1033/2004
Ilo
PMK z dnia 25 czerwca 2004 r w sprawie
regulaminu, w którym przyj to zasady i kryteria
obowi zuj ce przy udzielaniu po yczek oraz

100 %

zło onych wniosków.
umów po yczki.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

3. Dostosowanie
•
pomocy w
dofinansowaniu
wydatków
mieszkaniowych do
zmian ustawowych i
sytuacji
ekonomicznej
gospodarstw
domowych w
Krakowie.
4. Nowelizacja
•
przepisów
dotycz cych
wynajmowania lokali
z zasobu
mieszkaniowego
Gminy Miejskiej
Kraków.

5. Przejmowanie
budynków od
dłu ników Miasta i
ich adaptacja na cele

•
-

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

okre lono wzór umowy po yczki.
przyznawanie dodatków mieszkaniowych nast puje
na podstawie ustawy z dn. 8 pa dziernika 2004r. o
zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.
Ilo wypłaconych
z 2004 r. nr 240, poz.2406).
Powy sze zadanie od dnia 1 stycznia jest realizowane dodatków, wypłacono
154 380 dodatków na ł czn
przez Wydział wiadcze Socjalnych UMK.
kwot 22 749 999, 8zł.

w zwi zku z zastrze eniami dotycz cymi sposobu
zasiedlania mieszka komunalnych działał Zespół
zadaniowy powołany zarz dzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2005r. W skład
zespołu weszli przedstawiciele Urz du Miasta
Krakowa, Rady Miasta Krakowa i Rad Dzielnic
Miasta Krakowa. Przygotowane zmiany w przepisach
zostały przyj te przez Rad Miasta Krakowa.

przebudowa i budowa zespołu budynków
komunalnych zlokalizowanych przy ul. Jeziorko, w
tym:
zako czenie opracowania dokumentacji projektowej

Projekt uchwały Rady
Miasta Krakowa
Uchwała Nr XCIX/998/06
Rady Miasta Krakowa z
dnia 11 stycznia 2006r. w
sprawie zmiany uchwały Nr
XXVIII/239/03 Rady Miasta
Krakowa z dnia
22 pa dziernika 2003r. w
sprawie zasad
wynajmowania lokali
wchodz cych w skład
mieszkaniowego zasobu
Gminy Miejskiej Kraków.
Ilo pozyskanych lokali
mieszkalnych w wyniku
przej cia oraz dokonanej
adaptacji.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
mieszkalne.

6. Pozyskiwanie lokali
mieszkalnych do
mieszkaniowego
zasobu Gminy
Miejskiej Kraków.

7. Nabywanie
budynków i ich

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
dla wykonania przebudowy 5 istniej cych budynków
wraz z decyzj o pozwoleniu na budow obiektów
kubaturowych. W wyniku przebudowy oraz adaptacji
do ko ca roku 2006 zostanie pozyskane 50 lokali
mieszkalnych
• nadzór nad realizacj umowy i regulacja nale no ci
za zakup nieruchomo ci zabudowanej przy ul.
Borkowskiej E - odbiór 79 lokali mieszkalnych.
• nadzór nad realizacj umowy i regulacja nale no ci
za zakup nieruchomo ci zabudowanej przy ul.
Borkowskiej E 1 - odbiór 47 lokali mieszkalnych.
• nadzór nad realizacj umowy i regulacja nale no ci
za zakup wyodr bnionych lokali mieszkalnych w
budynkach A i B przy ul. Podł skiej - odbiór 31
lokali mieszkalnych.
• nadzór nad realizacj umowy i regulacja nale no ci
za zakup nieruchomo ci zabudowanej przy ul.
Akacjowej - odbiór 127 lokali mieszkalnych
• nadzór nad realizacj umowy na zakup
wyodr bnionych lokali mieszkalnych, os. Bohaterów
Wrze nia 1e, 1d - odbiór 10 lokali mieszkalnych.
• nadzór nad realizacj umowy na zakup
wyodr bnionych lokali mieszkalnych, os. Złocie 20 lokali mieszkalnych, odbiór w V. 2006 r.
• nadzór nad realizacj umowy zakupu nieruchomo ci
zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Cie lewskiego
11 - 44 lokale mieszkalne - odbiór w IV. 2006 r.
• remonty pustostanów.
• adaptacja na cele mieszkalne i pozyskanie 24 lokali
mieszkalnych w budynku, os. Ko ciuszkowskie 1, w

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Pozyskanie 400-500
mieszka rocznie -572
lokale mieszkalne.

Stopie
realizacji
programu
w%

114,4 %

Ilo pozyskanych lokali
mieszkalnych w wyniku
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
adaptacja na cele
mieszkalne.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

8. Pozyskiwanie lokali •
w zasobach
spółdzielni
•
mieszkaniowych
poprzez nabywanie
spółdzielczego
własno ciowego
prawa do lokali
mieszkalnych (rynek
wtórny),
przekształcenia
spółdzielczego
własno ciowego
prawa do lokalu w
odr bn własno

tym:
opracowywanie dokumentacji projektowej na
adaptacj ,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow , odbiór rok 2006
adaptacja na cele mieszkalne budynków
stanowi cych własno Gminy Miejskiej Kraków lub
ich cz ci, z przeznaczeniem cz ci lokali dla osób
po wyrokach eksmisyjnych:
os. Na Skarpie 18 - 18 mieszka
os. Sportowe 23,24 - 12 mieszka
os. Centrum A 14 - 14 mieszka
- ul. Skrzatów 5,6 - 9 mieszka (w tym opracowanie
dokumentacji projektowej na adaptacje dla
nieruchomo ci).
nabycie spółdzielczego własno ciowego prawa do
lokalu poło onego przy ul. Kurczaba 31/111
przekształcenie spół. własno ciowego prawa do
lokali poło onych przy ul. Szafrana 4 na prawo
odr bnej własno ci lokalu.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

adaptacji zakupionych
budynków
(do ko ca roku 2006
zostanie pozyskane 77 lokali
mieszkalnych).

Ilo pozyskanych
spółdzielczych praw do
lokali mieszkalnych
(1 spółdzielcze prawo do
lokalu).
Przekształcone spółdzielcze
prawa do lokalu na odr bne
prawo własno ci
(przekształcenie 4
spółdzielczych praw do
lokalu w odr bn własno
lokalu).

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
lokalu.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

9. Przejmowanie
budynków od
dłu ników Miasta i
ich adaptacja na cele
mieszkalne.
4. Likwidacja barier
•
administracyjnych 1. Usprawnienie
dla budownictwa
procedur przy
mieszkaniowego
wydawaniu decyzji o •
warunkach
zabudowy i
pozwoleniu na
budow .
2. Uchwalanie
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenów
przeznaczonych pod
budownictwo
•
mieszkaniowe:
Górka Narodowa
Wschód
Górka Narodowa
•

Zachód

przebudowa i budowa zespołu budynków
komunalnych zlokalizowanych przy ul. Jeziorko, w
tym: zako czenie opracowania dokumentacji
projektowej dla wykonania przebudowy 5
istniej cych budynków wraz z decyzj o pozwoleniu
na budow obiektów kubaturowych W wyniku
przebudowy oraz adaptacji do ko ca roku 2006
zostanie pozyskane 50 lokali mieszkalnych.
zło one wnioski dot. wydania decyzji s traktowane
priorytetowo, a ich procedowanie jest na bie co
monitorowane.
wdro ono system „Planbud”, do którego na bie co
s wpisywane wszystkie czynno ci podejmowane
przez inspektorów prowadz cych sprawy.
Wnioskodawca ma mo liwo uzyskania informacji i
wyja nie w przebiegu post powania w danej
sprawie.

wykonano projekt planu wraz z opracowaniami
uzupełniaj cymi, przeprowadzono uzgodnienia
projektu planu; projekt planu w trakcie wyło enia do
publicznego wgl du.
wykonano projekt planu wraz z opracowaniami
uzupełniaj cymi.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
Ilo pozyskanych lokali
mieszkalnych w wyniku
przej cia oraz dokonanej
adaptacji.

Stopie
realizacji
programu
w%

50%

Ilo zło onych wniosków.
(3620 o decyzj WZ, 3129 o
pozwolenie na budow ,)
Ilo wydanych decyzji.
2694 decyzji WZ
2462 pozwole na budow .

100%

Zaawansowanie prac
zmierzaj cych do
uchwalenia planu.

80%

j.w

70%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Pasternik

•

Ruczaj Zaborze

•

Witkowice - Głogowa

•

wyłoniono wykonawc planu, rozpatrzono wnioski
do planu.
wykonano inwentaryzacj urbanistyczn ,
ekofizjografi , syntez uwarunkowa i ocen stanu.
wykonano projekt planu wraz z opracowaniami
uzupełniaj cymi, przeprowadzono uzgodnienia
projektu planu oraz wyło enie do publicznego
wgl du.
wykonano projekt planu wraz z opracowaniami
uzupełniaj cymi, projekt planu w uzgodnieniach.
wykonano projekt planu wraz z opracowaniami
uzupełniaj cymi, przeprowadzono uzgodnienia
projektu planu oraz wyło enie do publicznego
wgl du.
plan uchwalony

Salwator

•

plan uchwalony

•

plan uchwalony

•
•
•
•

plan uchwalony
plan uchwalony
plan uchwalony
wykonano projekt planu wraz z opracowaniami
uzupełniaj cymi, przeprowadzono uzgodnienia
projektu planu oraz wyło enie do publicznego
wgl du
wykonano projekt planu wraz z opracowaniami
uzupełniaj cymi, przeprowadzono uzgodnienia

os. Cechowa
obszar scale Pylna
obszar scale Skotniki

Krzesławice
Opatkowice - Zachód
Bonarka”
Opatkowice - Wschód
Sidzina Południe
Sidzina Północ

•

•
•

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

j.w

30 %

j.w

50 %

j.w.

90 %

j.w.

70 %

j.w.

90 %

j.w.

100 %

j.w.

100 %

j.w.

100 %

j.w.
j.w.
j.w.

100 %
100 %
100 %

j.w.

90 %

j.w.

90 %
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
Zabłocie

rejon ulic Skotnicka Działowskiego
Krzemionki
Chełm Zakamycze II

Kobierzyn - Zalesie

P kowicka - Glogera
rejon ulicy
Pacho skiego
Ruszcza
Lubicz - Browar

projektu planu oraz wyło enie do publicznego
wgl du.
wykonano projekt planu wraz z opracowaniami
uzupełniaj cymi, przeprowadzono uzgodnienia
projektu planu oraz wyło enie do publicznego
wgl du.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

j.w.

90 %

j.w.

50 %

•

wykonano inwentaryzacj urbanistyczn ,
ekofizjografi , syntez uwarunkowa i ocen stanu.

•

wykonano inwentaryzacj urbanistyczn ,
ekofizjografi .

•

wykonano inwentaryzacj urbanistyczn ,
ekofizjografi , syntez uwarunkowa i ocen stanu.

j.w.

•

wykonano inwentaryzacj urbanistyczn ,
ekofizjografi , syntez uwarunkowa i ocen stanu.

j.w.

•

wyłoniono wykonawc planu, rozpatrzono wnioski
do planu.

•

wyłoniono wykonawc planu, rozpatrzono wnioski
j.w.
do planu.
przeprowadzono analizy poprzedzaj ce podj cie
uchwały oraz przygotowano projekt uchwały RMK w j.w.
sprawie przyst pienia do sporz dzania planu.
przeprowadzono analizy poprzedzaj ce podj cie
j.w.
uchwały oraz przygotowano projekt uchwały RMK w

•
•

Stopie
realizacji
programu
w%

j.w.

j.w.

50 %
50 %

50 %

30 %
30 %
10 %
10 %
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Cele i priorytety

5. Działania w
zakresie poprawy
wykorzystania i
racjonalizacji
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem Miasta
Krakowa.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
1. Opracowanie
polityki remontowej
dla zasobu Miasta na
lata 2005 - 2007, w
celu wytyczenia
zasadniczych
kierunków w
dziedzinie remontów
mieszkaniowego
zasobu Miasta, a
tak e stworzenie
bazy informacyjnej
dla jednostek
organizacyjnych
odpowiedzialnych za
stan techniczny
zasobu oraz
wiadczonych usług
w zakresie
mieszkalnictwa,
pozwalaj cych na
optymalizacj
wydatkowania
rodków
finansowych.
-

sprawie przyst pienia do sporz dzania planu.
Zarz d Budynków Komunalnych opracował polityk
remontow dla zasobu Miasta na lata 2005 - 2007.
Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali
mieszkalnych okre lone s na podstawie stanu
technicznego budynków pozostaj cych w zarz dzie
ZBK w oparciu o wyniki corocznych przegl dów
technicznych wykonywanych zgodnie z art. 62
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
pó n. zm.), ekspertyzy, nakazów instytucji
zewn trznych oraz wyników systematycznej kontroli
budynków, dokonywanej przez Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego Zarz du Budynków Komunalnych.
Zaspokojenie potrzeb remontowych okre lonych w
wysoko ci 50,7 mln zł pozwoliłoby na realizacj
niezb dnych prac remontowych i zapewnienie
odpowiedniego standardu eksploatacyjnego
budynków. Ponadto ww. kwota pozwoliłaby na:
dostosowanie budynków przeznaczonych na
realizacj wiadcze zdrowotnych do wymogów Unii
Europejskiej (windy i podjazdy dla osób
niepełnosprawnych, inne) - wg Rozporz dzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22
czerwca 2005 r. w sprawie wymaga , jakim powinny
odpowiada pod wzgl dem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urz dzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985),
dokonywanie niezb dnych zabezpiecze fortów i
obiektów fortyfikacyjnych pozostaj cych w zarz dzie

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Warto zrealizowanych
remontów w budynkach
gminnych, Skarbu Pa stwa i
prywatnych w 2005 roku.

60%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

-

-

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Zarz du Budynków Komunalnych,
dora ne remonty i realizacj nakazanych wyburze
nieruchomo ci gminnych,
realizacj remontów do wysoko ci rodków
finansowych zgromadzonych na kontach budynków
prywatnych, pozostaj cych w zarz dzie ZBK,
realizacj nakazanych remontów w budynkach osób
nieznanych z miejsca pobytu, w przypadku braku
odpowiedniej ilo ci rodków finansowych na kontach
budynków, w zamian za ustanowienie hipoteki na
nieruchomo ci (ka dorazowo za zgod Prezydenta
Miasta Krakowa),
realizacj prac zwi zanych z wła ciwym stanem
infrastruktury osiedlowej.
Ogólny stan techniczny mieszkaniowego zasobu
Miasta winien ulega systematycznej poprawie w
miar dostosowania stawek czynszu do poziomu
odzwierciedlaj cego rzeczywiste nakłady na
utrzymanie budynków.
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Cel operacyjny I–4: Rozwój mieszkalnictwa i rewitalizacja terenów zdegradowanych.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Jednostki realizuj ce: jednostki i Wydziały UMK oraz MPEC S.A. w Krakowie (Przedsi biorstwo Oszcz dzania Energii ESCO Sp. z o.o.).
Nazwa programu

Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej
budynków Gminy Miejskiej Kraków

Zrealizowane działania wynikaj ce
z przygotowywanego / planowanego programu

Stopie zaawansowania działa (%)

Przeprowadzenie ankiet w zakresie danych technicznoenergetycznych w kilkuset budynkach, analiza działa ,
wybór kryteriów, uszeregowanie obiektów (ranking)

20%

Działania z Uchwały Rady Miasta Krakowa z
22.06.2002r. nr CXVI/1068/02 w sprawie „Polityki
finansowej Miasta Krakowa w zakresie
termomodernizacji gminnych budynków u yteczno ci
publicznej”.
Termomodernizacja 13 placówek o wiatowych
ponadgimnazjalnych.

100% działa
w ramach przetargu
ogłoszonego w 2005 roku.
Przetarg na kolejne placówki ogłoszono w
marcu 2006r.
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Cel operacyjny I-5: Zapewnienie mieszka com wła ciwego poziomu bezpiecze stwa zdrowotnego.
1. Nazwa programu: Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2004-2006” (którego cz ci jest Miejski Program
Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2004-2006”).
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXXIII/280/03 RMK z dnia 3 grudnia 2003 r.
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Spraw Społecznych.
4. Jednostki realizuj ce: SP oraz Zarz d Budynków Komunalnych, Wydział Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego, Wydział Edukacji.
Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

1. Realizacja
Miejskiego
Programu
Profilaktyki i
Promocji
Zdrowia
"Zdrowy
Kraków 20042006".

1. Realizacja
programów
profilaktycznych.

•

zawarcie umów/ aneksów z wybranymi zakładami
opieki zdrowotnej.

2. Monitorowanie
realizowanego
Miejskiego
Programu
Profilaktyki i
Promocji
Zdrowia na lata
2004-2006.

1. Posiedzenia Zespołu
konsultacyjnego ds.
ochrony zdrowia.

•

stały nadzór nad realizacj programów
profilaktycznych.

3. Realizacja
programów
uznanych przez

1. Realizacja
programów
profilaktycznych w

•

ogłoszenie konkursów, wybór realizatorów, zawarcie Stopie wykorzystanych
rodków na realizacj
umów i aneksów z wybranymi zakładami opieki
programów

Stopie wykorzystanych
rodków na realizacj
programów
profilaktycznych ( rodki
zwi zane umowami
2 269 006,70 zł) liczba
mieszka ców poddanych
badaniom (47 962 osób)/
procent realizacji
planowanych programów.
Efekty pracy Zespołu.

Stopie
realizacji
programu
w%
90%

100%

99,05 %
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Cele i priorytety
Dzielnice za
priorytetowe z
zakresu ochrony
zdrowia na rok
2005.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
16 zakresach
tematycznych we
współpracy z 16
Dzielnicami Miasta
Krakowa.

4. Stały nadzór nad 1. Monitorowanie
•
jako ci i kosztów
działalno ci
usług medycznych
statutow
oraz działa
miejskich
zmierzajacych do
samodzielnych
zmniejszania
publicznych
zadłu enia miejskich
zakładów opieki
szpitali i poprawy ich
zdrowotnej
sytuacji
lecznictwa
ekonomicznej.
zamkni tego
(Szpital).
•

Miejski
- stworzenie waruków do •
Specjalistyczny im normalizacji tej sytuacji
G. Narutowicza,
Szpital
Specjalistyczny im.
S. eromskiego,
Zakład Opieku czo
Leczniczy

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
zdrowotnej, promocja i nadzór nad prowadzonymi
programami.

udzielenie po yczki na spłat przez Szpital im.
Narutowicza zaległych zobowi za pracowniczych z
tytułu ustawy 203 oraz z tytułu dostaw towarów i
usług.

udzielenie po yczki na spłat przez Szpital
im. eromskiego zaległych zobowi za
pracowniczych z tytułu ustawy 203 oraz z tytułu
dostaw towarów i usług.
udzielenie po yczki dla Szpitala Narutowicza na
prefinansowanie zada realizowanych w ramach
ZPORR.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

profilaktycznych ( rodki
przeznaczone na realizacj
496.400 zł)/ liczba
mieszka ców poddanych
badaniom (18.072 osób)/
procent realizacji
planowanych programów.
2 629 000 zł

100%

1 418 000 zł

100%

3 800 000 zł

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

5. Stworzenie
1. Modernizacja
warunków dla
Szpitala
wiadczenia
Specjalistycznego
usług
im. S. eromskiego.
medycznych o
jak najwy szej
jako ci i
dost pno ci w
celu
zapewnienia
mieszka com
Krakowa
mo liwie
najlepszej opieki
medycznej.
2. Modernizacja
Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego
im. G Narutowicza.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•
•
•
•

•
•
•
•

-

modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczy .
wymiana windy pi cioprzystankowej dla Bloku
Operacyjnego Chirurgicznego.
wykonanie centralnej wymiennikowni para/woda dla
potrzeb wentylacji mechanicznej.
opracowanie dokumentacji dla wykonania
modernizacji Oddziału Chorób Zaka nych i
Oddziału Dermatologii oraz Oddziału
Ginekologiczno - Poło niczo – Noworodkowego.
zakup pierwszego podstawowego wyposa enia dla
Bloku Operacyjnego Chirurgicznego ze stali
nierdzewnej.
zakup tomografu komputerowego.
zakup defibrylatora z kardiowersj - 2 szt dla SOR.
zadanie współfinansowane ze rodków Uni
Europejskiej w ramach ZPORR (6 316 tys. zł. UE + 1
765 tys.zł. Gmina Kraków + 340 tys.zł Szpital) pn.:
„Modernizacja pomieszcze i zakup nowych
urz dze medycznych dla Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie",
w tym:
modernizacja pomieszcze dla potrzeb Oddziałów:
Urazowo-Ortopedycznego II etap i GinekologicznoPoło niczego,
wykonanie wej cia, parkingów i miejsc postojowych
dla osób niepełnosprawnych - 126 m2.
wymiana urz dze d wigowych dla osób
niepełnosprawnych - 4 szt.
zakup aparatury i sprz tu medycznego oraz

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

2 675 000 zł

100%

1 846 000 zł

100%

100

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
3. Modernizacja
•
Zakładu Opieku czo
– Leczniczego.
•
1. Współpraca z ZBK
6. Stworzenie
w zakresie
warunków dla
gospodarowania
wiadczenia
lokalami
usług
u ytkowymi
medycznych o
przeznaczonymi na
jak najwy szej
wiadczenie usług
jako ci i
zdrowotnych, ich
dost pno ci w
najmu i remontów.
celu
zapewnienia
mieszka com
Krakowa
mo liwie
najlepszej opieki
medycznej.
7. Stworzenie
1. Opracowanie
warunków do
powiatowego
działa
rocznego planu
ratowniczych i
zabezpieczenia
ich realizacji medycznych działa
organizacja
ratowniczych na

•

•

wyposa enia technicznego dla zmodernizowanych
pomieszcze .
zakup wyposa enia dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego i dla Odddziału Urologii.
termomodernizacja Pawilonu Socjalnego, w tym:
wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o.,
docieplenie cian bocznych i stropu.
wykonanie zadaszenia podjazdu przed wej ciem do
Pawilonu nr 4 .
modernizacja budynków i lokali u ytkowych jw.
(realizacja WSE ze rodków ZBK, zada
priorytetowych Dzielnic, i w ramach czynszu za
najem wynajmowanych lokali).

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

300 000 zł

100%

2 300 807 zł

100%

Akceptacja Wojewody
Opracowanie powiatowego rocznego planu
Małopolskiego.
zabezpieczenia medycznych działa ratowniczych na
2006 r.

100%
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Cele i priorytety
ratownictwa
medycznego.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

2006r.
2. Utworzenie
•
Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w
SMS im. G.
Narutowicza.
3. Utworzenie Oddziału •
Urazowo Ortopedycznego w
SMS im. G.
Narutowicza.
4. Zwi kszanie liczby
•
ambulansów.

1. Ustalenie organizacji •
8. Dostosowanie
medycyny szkolnej
placówek
w samorz dowych
o wiatowych do
szkołach
wymogów
•
podstawowych,
Rozporz dzenia
gimnazjach i
Ministra
szkołach
Zdrowia w
•
ponadgimnazjalnych
sprawie zakresu
na terenie Gminy
i organizacji
Miejskiej Kraków na
profilaktycznej
lata 2005-2006.
opieki
zdrowotnej nad
dzie mi i
młodzie
(Dz.U. z 2004 nr
•
282, poz.2814) i

zadanie zrealizowane - Szpital posiada kontrakt na
wiadczenia w ramach SOR z NFZ.

Kontrakt z NFZ.

100%

zadanie zrealizowane - Szpital posiada kontrakt na
wiadczenia z NFZ.

Kontrakt z NFZ.

100%

Liczba szkół w których
funkcjonuj gabinety
profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej.

99 %

Liczba szkół w których
funkcjonuj gabinety
dentystyczne.

100 %

zadanie realizowane przez Ministra Zdrowia z
bud etu pa stwa.
zabezpieczenie kadr lekarskich i piel gniarskich dla
obsady zespołów ratownictwa medycznego i SORów,
zabezpieczenie kadr lekarskich i piel gniarskich dla
obsady zespołów ratownictwa medycznego i SORów,
zapewnienie infrastruktury lokalowej w
samorz dowych szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w celu
umo liwienia funkcjonowania gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wraz z
uregulowaniem zasad korzystania z lokali przez
wiadczeniodawców sprawuj cych opiek
profilaktyczn .
udost pnienie funkcjonuj cych gabinetów
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Cele i priorytety
innych działa
zwi zanych z
organizacj
medycyny
szkolnej w
placówkach
o wiatowych.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

dentystycznych wraz z uregulowaniem zasad
korzystania z lokali przez dyrektorów
samorz dowych szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych, dla wiadczeniodawców
sprawuj cych opiek dentystyczn .
•

Liczba szkół w których
utworzenie i organizacja brakuj cych gabinetów
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w utworzono gabinety
profilaktyczne.
samorz dowych szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, które
b d odpowiadały wymaganiom fachowym i
sanitarnym okre lonym w odr bnych przepisach.
Z uwagi na brak mo liwo ci ubiegania si o rodki na
dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszcze
szkolnych na gabinety profilaktyczne z MENiS,
szkoła przewidziana do utworzenia gabinetu w roku
2005 nakładem rodków własnych zaadaptowała
pomieszczenie szkolne na wspóln działalno
pedagoga szkolnego i gabinetu profilaktyki i pomocy
przedlekarskiej (jest to szkoła podstawowa
peryferyjna, 127 uczniów, opieka piel gniarki w
wymiarze 8 godzin - raz na dwa tygodnie.

50%
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Cel operacyjny I-5: Zapewnienie mieszka com wła ciwego poziomu bezpiecze stwa zdrowotnego.
1.
2.
3.
4.

Nazwa Programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XCVIII/983/05 RMK z dnia 21grudnia 2005 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Spraw Społecznych.
Jednostki realizuj ce: SP, EK, MOPS, IW, SMMK.
Cele i priorytety

1. Zwi kszona
dost pno
pomocy
terapeutycznej.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
1. Zawarcie umów/
aneksów z
wybranymi
placówkami

2. Obj cie osób
1. Zawarcie umów z
potrzebuj cych
członkami MKRPA i
pomocy
zapewnienie obsługi
konsultacjami i
admin. Zespołu
kierowanie na
Interwencyjnego.
leczenie.
1. Przygotowanie
3. Profesjonalna
GPPiRPA 2006
strategia działa
rozszerzonego o
gminy w
przeciwdziałanie
obszarze
narkomanii.
przeciwdziałani
a
uzale nieniom.
4. Obj cie osób
1. Bie cy nadzór
potrzebuj cych
merytoryczny nad Izb
pomocy
Wytrze wie i
konsultacjami.
Punktem
Konsultacyjnym przy

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

•

zawarcie aneksów do umów i bie ce rozliczanie
zakupionych wiadcze dla osób uzale nionych i ich
rodzin.

Liczba osób obj tych terapi
(5 860).

•

zawarcie umów z członkami MKRPA i bie ce
rozliczanie pracy w Komisji oraz zapewnienie
obsługi administracyjnej Zespołu Interwencyjnego.

Liczba osób
konsultowanych w Zespole
Interwencyjnym MKRPA
(434).

100%

•

przygotowanie GPPiRPA 2006 rozszerzonego o
przeciwdziałanie narkomanii.

Liczba podmiotów i
instytucji konsultuj cych
(2).

100%

•

bie cy nadzór merytoryczny nad Izb Wytrze wie
i Punktem Konsultacyjnym przy Izbie.

Liczba osób
konsultowanych w Punkcie
przy Izbie (7 230).

100%

100%
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Cele i priorytety

5. Obj cie
wszystkich
mieszka ców
Krakowa
edukacj prozdrowotn .
6. Zwi kszenie
dost pno ci do
informacji i
porady
telefonicznej.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Izbie.
1. Udział w kampaniach i •
imprezach
profilaktycznych i prozdrowotnych.
1. Zawarcie umowy na
telefoniczn
informacj medyczn
24h.

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

udział w kampaniach i imprezach profilaktycznych i
pro-zdrowotnych.

Liczba podj tych działa
pro-zdrowotnych (12).

100%

zawarcie umowy na telefoniczn informacj
medyczn 24h i bie ce rozliczanie usług.

Liczba osób korzystaj cych
z informacji telefonicznej
(ok. 300 000).

100%

Cel operacyjny I-5: Zapewnienie mieszka com wła ciwego poziomu bezpiecze stwa zdrowotnego.
1. Nazwa programu: Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009” (którego cz ci b dzie Miejski Program
Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”).
2. Program przygotowywany.
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Spraw Społecznych.
4. Jednostki realizuj ce: SP oraz Zarz d Budynków Komunalnych, Wydział Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego, Wydział Edukacji.

Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego /
planowanego programu

Stopie zaawansowania działa
(%)

Miejski Program Ochrony i Promocji
Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”
W celu aktualizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007 -

1. Wyst pienie do Małopolskiego Oddziału NFZ w sprawie współpracy nad
Programem.
1. Przygotowanie projektu Zarz dzenia Prezydenta Miasta Krakowa w
sprawie zmiany Zarz dzenia w sprawie powołania zespołu. konsultacyjnego
ds. ochrony zdrowia.

100%
100%
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Nazwa programu
2009” podejmowane s prace
okre lone w punktach od 2 do 4.

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego /
planowanego programu
w tym:
Wyst pienia do członków zespołu w sprawie potwierdzenia udziału w jego
pracach.
Uzgodnienia dot. programów profilaktycznych - prace zespołu.
Opracowywanie tre ci Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia dokument roboczy.
Przesłanie dokumentu roboczego do konsultantów wojewódzkich i
samorz dów medycznych celem zaopiniowania.
Przedło enie Prezydentowi Miasta Krakowa projektu zarz dzenia w
sprawie przyj cia przez Rad Miasta Krakowa Miejskiego Programu
Ochrony Zdrowia “Zdrowy Kraków 2007-2009”.
Przewidywany termin przyj cia Programu przez Rad Miasta Krakowa.

Raport o stanie zdrowia mieszka ców
Krakowa za rok 2005 stanowi
sprawozdanie z realizacji Miejski
Program Ochrony i Promocji Zdrowia
"Zdrowy Kraków 2004-2006":

Stopie zaawansowania działa
(%)

1. Zlecenie opracowania Raportu o stanie zdrowia mieszka ców Krakowa
za rok 2005 (wraz z porównaniem wska ników z latami poprzednimi):
a) zaproszenie do składania ofert
b) wybór oferenta
c) rejestracja umowy w GRU
d) zawarcie umowy
e) terminy realizacji umowy

100%
0% (uzgodnienia nast pi po
rozpocz ciu prac zespołu
konsultacyjnego ds. ochrony
zdrowia)
10%
0% (przesłanie nast pi po
zako czeniu prac nad tekstem
roboczym dokumentu
Zgodnie z harmonogramem
nast pi do dnia 31.08.06r.
Ostatnia sesja RMK w
pa dzierniku
100%
100%
100%
do dnia 21.04.06 r
do 30.06.2006 r.
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Cel operacyjny I-7: tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczno ci osobom i grupom zagro onym wykluczeniem.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXXV/305/04 RMK z dnia 7 stycznia 2004 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział wiadcze Socjalnych.
Jednostki realizuj ce: Wydział wiadcze Socjalnych.
Cele i priorytety

1. Sporz dzenie

diagnozy w
zakresie
niepełnosprawno ci
w odniesieniu do
społeczno ci
lokalnej Gminy
Miejskiej Kraków.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

1. Budowa bazy danych •
opisuj cych
populacj osób
niepełnosprawnych.

-

-

zbieranie informacji posiadanych przez instytucje
oraz organizacje pozarz dowe opisuj cych populacj
osób niepełnosprawnych
przeprowadzenie bada ankietowych osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków,
rozbudowa bazy danych dotycz cej organizacji
pozarz dowych działaj cych w rodowisku osób
niepełnosprawnych,
prowadzenie bazy danych zakładów pracy
chronionej, zarówno z terenu Gminy Miejskiej
Kraków, jak i z całego województwa małopolskiego.
Baza dost pna jest w Referacie ds. Problematyki
Osób Niepełnosprawnych.
Grodzki Urz d Pracy:
prowadzenie ewidencji zwi zanej z osobami
niepełnosprawnymi poszukuj cymi pracy,
Ogółem w roku sprawozdawczym podj ły prac 734
osoby niepełnosprawne, z tego 414 miejsc pracy
pozyskano z zakładów pracy chronionej i zakładów

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
Ilo

bada ankietowych.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

Ilo organizacji w bazie
danych (118 organizacji).

100%

Ilo zakładów w bazie
danych (177 zakładów).

100%

w Referacie Obsługi Osób
Niepełnosprawnych
zarejestrowano 1 915 osób,
w tym 1 243 osoby
posiadaj ce status
bezrobotnego oraz 672
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Cele i priorytety

danych instytucji i
organizacji
pozarz dowych
działaj cych w
obszarze pomocy
osobom
niepełnosprawnym.

2. Rozbudowa bazy

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

MOPS:
prowadzenie bazy danych klientów - osób
niepełnosprawnych ubiegaj cych si lub
korzystaj cych z ró nych form pomocy.

osoby poszukuj ce pracy nie
pozostaj ce w zatrudnieniu.
Liczba wniosków wyniosła
(8 706),
Liczby wydanych orzecze
o niepełnosprawno ci i
stopniu niepełnosprawno ci
(7 791),
Liczby wydanych orzecze
według przyczyny
niepełnosprawno ci, stopnia
niepełnosprawno ci, wieku,
płci, wykształcenia i
zatrudnienia,
Liczby wydanych
legitymacji osoby
niepełnosprawnej (2 858).
Ł czna ilo pozycji w ww.
bazach wynosi 7 700.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Zebranie informacji na temat funkcjonuj cych w Gminie
Miejskiej Kraków instytucji i organizacji pozarz dowych
działaj cych w obszarze pomocy osobom
niepełnosprawnym.
Grodzki Urz d Pracy:
W bazie znajduje si 17 894
- prowadzenie rejestru, zarówno zakładów pracy
pracodawców.
chronionej, jak i zakładów otwartego rynku pracy.
MOPS:

-

-

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawno ci
prowadzi statystyk dotycz c : liczby i celu
przyj tych wniosków w sprawie wydania orzeczenia
o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci.

otwartego rynku pracy.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

100%

100%
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Stopie
realizacji
programu
w%

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

3. Udost pnianie

zebranych informacji
z zakresu
problematyki
niepełnosprawno ci
organizacjom,
instytucjom, osobom
niepełnosprawnym
oraz
zainteresowanym
mieszka com
wspólnoty
samorz dowej
Gminy Miejskiej
Kraków.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

zebranie informacji o 50 organizacjach
pozarz dowych i instytucjach działaj cych w
obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym.

•

podejmowanie współpracy z lokalnymi mediami,
pras , wydawnictwami:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Osób Niepełnosprawnych:
zamieszczanie informacji z zakresu problematyki
niepełnosprawno ci na stronach internetowych
Magicznego Krakowa,
współpraca z lokalnymi mediami przy organizacji
przedsi wzi skierowanych do rodowiska osób
niepełnosprawnych,
udzielanie na bie co informacji i porad dla osób
niepełnosprawnych w Referacie ds. Problematyki
Osób Niepełnosprawnych,
przyj cie przez Pełnomocnika w ramach porad i
interwencji 160 osób, rozpatrzenie w Referacie ds.
Problematyki Osób Niepełnosprawnych 168 spraw, z
jakimi zwróciły si osoby niepełnosprawne,
redagowanie i bie ca aktualizacja strony
internetowej osób niepełnosprawnych w portalu
Magiczny Kraków, zawieraj cej informacje o
wydarzeniach, imprezach organizowanych przez
Urz d Miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych.
Grodzki Urz d Pracy:
- informowanie rejestrowanych osób
niepełnosprawnych o ich prawach i obowi zkach.
W Urz dzie znajduj si tablice ogłoszeniowe, gdzie

-

-

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

(10 imprez).

Uruchomienie
ud wi kowionych
(gło nomówi cych) stron
internetowych UMK tak,
aby mogły by dost pne dla
osób niewidomych i
niedowidz cych.
100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

s umieszczane i na bie co aktualizowane przepisy
dotycz ce osób niepełnosprawnych poszukuj cych
pracy.
Na bie co udzielane s pracodawcom informacje o
mo liwo ci zatrudniania osób niepełnosprawnych,
specyfice lokalnego rynku pracy, reguluj cych go
aktach prawnych i przewidywanych zmianach w tym
zakresie. Organizowane s równie spotkania
pracodawców z osobami niepełnosprawnymi.
(10 spotka ).
Do 104 pracodawców rozesłano płyty CD dotycz ce
Systemu obsługi dofinansowa (SOD). Nawi zano
współprac z pracodawcami spoza Krakowa
oferuj cymi zatrudnienie na terenie Gminy Miejskiej
Kraków (27 pracodawców).
-

1 200 informacji.
MOPS
miesi cznie udzielano rednio 1 200 informacji o
prawach i uprawnieniach oraz rodzajach wiadczonej
pomocy przysługuj cej osobom niepełnosprawnym.
w mediach ukazały si 32 artykuły i informacje
32 artykuły.
prasowe, dotycz ce formy pomocy, sposobu i
miejsca załatwiania spraw, zmian w regulacjach
prawnych, funkcjonuj cych w systemie pomocy
społecznej Gminy, placówek wspieraj cych osoby
niepełnosprawne oraz organizowanych przez MOPS
imprez dla osób niepełnosprawnych. Informacje na
temat form pomocy oraz placówek przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych na bie co
zamieszczane s na stronach internetowych BIP,
Miejskiej Prezentacji Internetowej oraz na stronie
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

2. Przeciwdziałanie
1. Po rednictwo pracy i •
marginalizacji
doradztwo
zawodowej osób
zawodowe
niepełnosprawnych.
kierowane do osób
niepełnosprawnych.
•
2. Aktywna polityka
pozyskiwania
pracodawców.

•

•

internetowej MOPS.
pozyskiwanie ofert pracy na wolnym rynku pracy w
otwartych zakładach pracy, zakładach pracy
chronionej.
udzielanie pracodawcom informacji o mo liwo ci
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Na bie co udzielana jest pracodawcom informacja o
mo liwo ci zatrudniania osób niepełnosprawnych,
specyfice lokalnego rynku pracy, reguluj cych go
aktach prawnych i przewidywanych zmianach w tym
zakresie, jak równie organizowane s spotkania
pracodawców z osobami niepełnosprawnymi Do 104
pracodawców rozesłano płyty CD dotycz ce Systemu
obsługi dofinansowa (SOD). W 2005 r. nawi zano
współprac z pracodawcami spoza Krakowa (27
pracodawców) oferuj cymi prac na terenie
Krakowa.
zwrot pracodawcom kosztów przystosowania
stanowiska pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

inspirowanie i organizowanie spotka pracodawców
z osobami niepełnosprawnymi.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Pozyskano (z zakładów
pracy chronionej, jak i
zakładów z otwartego rynku
pracy) 414 miejsc pracy.

100 %

(10 spotka ).

100%

Ilo nawi zanej współpracy
(27).

100%

Dokonano zwrotu kosztów
wynagrodze i składek na
ubezpieczenia społeczne dla
38 osób niepełnosprawnych
na ł czn kwot 93 841 zł
(realizacja zobowi za z lat
poprzednich).
Zorganizowano 10 spotka
pracodawców z osobami
niepełnosprawnymi
poszukuj cymi pracy.
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

3. Udzielanie po yczek. •

udzielanie po yczek osobom niepełnosprawnym na
rozpocz cie działalno ci gospodarczej.

4. Zlecanie szkole
•
zawodowych
i przekwalifikowanie
zawodowe osób
niepełnosprawnych.

organizowanie szkole dla osób niepełnosprawnych
w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub
podwy szenia kwalifikacji.

osobom
niepełnosprawnym
na rozpocz cie
działalno ci
gospodarczej.

5. Edukacja osób
niepełnosprawnych
w zakresie
poruszania si po
rynku pracy.

•

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

4 osoby niepełnosprawne
otrzymały po yczki na
rozpocz cie działalno ci
gospodarczej na ł czn
kwot 110 000 zł.

Dla bezrobotnych osób
niepełnosprawnych oraz
poszukuj cych pracy osób
niepełnosprawnych i nie
pozostaj cych w
zatrudnieniu zorganizowano
szkolenia, z których
skorzystało ogółem 272
osoby (PFRON - 246 osób,
rodki unijne - 15 osób i
Fundusz Pracy - 11 osób).
Z poradnictwa zawodowego
poradnictwo zawodowe indywidualne
i grupowe osób niepełnosprawnych zarejestrowanych indywidualnego i
grupowego skorzystało ok.
w Grodzkim Urz dzie Pracy.
320 osób
niepełnosprawnych
zarejestrowanych w
Grodzkim Urz dzie Pracy.
informowanie osób niepełnosprawnych o ich
prawach i obowi zkach.

Osoby niepełnosprawne na
bie co s informowane o
ich prawach i obowi zkach.
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
6. Pozyskiwanie
dodatkowych
rodków na aktywne
formy
przeciwdziałania
bezrobociu.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

•
7. Spotkania z
młodzie ze szkół
specjalnych i
warsztatów terapii
zaj ciowej.

•

•

realizowanie programów współfinansowanych ze
rodków europejskich:
Realizowano nast puj ce programy
współfinansowane ze rodków unijnych:
- Europejski Start Absolwenta - 1 osoba
niepełnosprawna skorzystała ze sta u;
- Europejska Perspektywa - 1 osoba
niepełnosprawna skorzystała ze sta u;
- Aktywny Start Młodzie y - 1 osoba
niepełnosprawna skorzystała ze sta u;
- Europejska Alternatywa - 15 osób skorzystało ze
szkole .
Ogółem w programach brało udział 18 osób
niepełnosprawnych legitymuj cych si statusem
bezrobotnego.
informowanie osób niepełnosprawnych oraz
pracodawców o sytuacjach na lokalnym rynku pracy
i przewidywanych zmianach w zakresie prawa.
poznawanie zasad rejestracji w GUP oraz sposobów
poszukiwania pracy. Uzyskiwanie wiedzy o
strukturze organizacyjnej i zadaniach realizowanych
przez Grodzki Urz d Pracy.
organizowane były spotkania z młodzie szkoln .
Uczniowie niepełnosprawni w trakcie zaj z
pracownikiem Referatu Obsługi Osób
Niepełnosprawnych poznawali zasady rejestracji
(uzyskuj informacje o dokumentach, które musz
przedstawi w urz dzie, zgłaszaniu si na terminy)
oraz o sposobach poszukiwania pracy.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Ilo osób korzystaj cych ze
sta u (18).

100%

Poinformowano 3 500 osób
niepełnosprawnych i
pracodawców.
Zorganizowano 6 spotka .

100%
100%

113

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
8. Pozyskiwanie
partnerów do
tworzenia zakładów
aktywno ci
zawodowej oraz
warsztatów terapii
zaj ciowej,
dofinansowanie
kosztów tworzenia i
działania warsztatów
terapii zaj ciowej.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

•

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zaj ciowej.
W oparciu o umow zawart z organizacj pozarz dow
utworzono 1 now placówk - WTZ na adaptacj i
wyposa enie której wydano 291 703 zł. Poszerzono
działalno jednego istniej cego ju WTZ (na adaptacj
oraz wyposa enie wydatkowano kwot 78 402 zł)..
Koszty bie cej działalno ci 13 WTZ, w których
uczestniczyło 469 osób niepełnosprawnych wyniosły
5 927 662 zł. Zadanie jest realizowane w oparciu o
umowy zawarte z organizacjami pozarz dowymi lub
instytucjami. Ł czne koszty zadania wyniosły 6 297 767
zł.
3. Integracja społeczna 1. Przeprowadzanie
• zorganizowanie programów telewizyjnych,
osób
kampanii medialnych
radiowych, publikacje artykułów prasowych.
niepełnosprawnych.
oraz edukacyjnych w • odbyła si II edycja Kampanii Parkingowej
zakresie
zainicjowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół
kształtowania
Integracji pod hasłem "Czy naprawd chciałby by
wła ciwych postaw
na naszym miejscu", maj ca na celu zwi kszenie
wobec osób
kultury kierowców i promowania nie zajmowania
niepełnosprawnych.
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
oraz uporz dkowanie i wypracowanie mo liwie
najefektywniejszych sposobów egzekwowania praw
niepełnosprawnych kierowców.
2. Organizowanie
• organizowanie lub dofinansowanie imprez
imprez
integracyjnych o charakterze konferencji, spotka ,
integracyjnych o
przedsi wzi sportowych, turystycznych,
charakterze
rekreacyjnych, kulturalnych i innych.
konferencji, spotka ,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób
przedsi wzi
Niepełnosprawnych zorganizował szereg imprez

Stopie
realizacji
programu
w%

Zwi kszono ilo miejsc w
tych placówkach o 35.

95 %

W imprezach udział wzi ło
ponad 10 000 osób
zwi zanych ze
rodowiskiem osób
niepełnosprawnych.
Ł czna kwota przeznaczona

114

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

sportowych,
turystycznych,
rekreacyjnych,
kulturalnych innych.

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

na ten cel to 179 369,33 zł.

3. Pozyskiwanie
partnerów
społecznych w celu
tworzenia sieci
wolontariuszy
pomagaj cych
osobom
niepełnosprawnym.

•

4. Utworzenie
stanowiska
informacji oraz
platformy

•

Ilo zawartych umów (89).
MOPS:
Zawarto i zrealizowano 89 umów, w ramach których
rodki PFRON przeznaczono na realizacj 100
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych. W imprezach udział wzi ło blisko
7000 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunowie.
Ł czna kwota dofinansowania ze rodków PFRON
wyniosła 402 030zł.
Wydział Spraw Społecznych.
Organizował i
współorganizował 6 imprez
adresowanych mi dzy
innymi do osób
niepełnosprawnych.
Ł cznie pozyskano ponad
pozyskiwanie partnerów społecznych w celu
tworzenia sieci wolontariuszy pomagaj cych osobom 100 wolontariuszy.
niepełnosprawnym. W celu stworzenia sieci
wolontariuszy pomagaj cych osobom
niepełnosprawnym nawi zano współprac z
organizacjami pozarz dowymi, m.in. Zwi zek
Harcerstwa Polskiego, Zwi zek Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie KLIKA, Bury
Mi , ALTERI, 4 Łapy - Zawsze Wierni.
Udzielenie 8 119 porad dla 3
informacja i poradnictwo.
130 osób
niepełnosprawnych.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%

100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
internetowej
kierowanych do osób
niepełnosprawnych.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

5. Pozyskiwanie
•
partnerów
społecznych w celu
rozszerzenia
rodowiskowych
form pomocy
kierowanych do osób
niepełnosprawnych.
•

6. Pozyskiwanie
partnerów
społecznych w celu
utworzenia mieszka
chronionych i
o rodków wsparcia
dla osób

•

stworzenie Centrum Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych. Przystosowanie lokalu do
potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa pochylni i
przystosowanie sanitariatów) Miejskiego O rodka
Wspierania Inicjatyw Społecznych, w strukturach
którego b dzie funkcjonowało Centrum Informacji
dla Osób Niepełnosprawnych.
wiadczenie usług opieku czych: 2 073 osoby
niepełnosprawne zostały obj te pomoc w formie
usług opieku czych.

wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych w
miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
382 osoby niepełnosprawne zostały obj te pomoc w
formie usług opieku czych.
dofinansowanie działalno ci mieszka chronionych.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Ł czna liczba wykonanych
godzin usług: 799 528,
kwota: 5 319 491,74 zł.

100%

Ł czna liczba wykonanych
godzin specjalistycznych
usług opieku czych:
160 261, kwota:
1 248 466,80 zł.
Koszt realizacji zadania
85 000,00 zł
(4 mieszkania dla 16 osób
niepełnosprawnych).

100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
niepełnosprawnych.

7. Dofinansowanie do
uczestnictwa w
turnusach
rehabilitacyjnych w
celu rozwijania
umiej tno ci
społecznych oraz
poprawy
psychofizycznej
sprawno ci osób
niepełnosprawnych.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

finansowanie o rodków wsparcia dla osób
niepełnosprawnych.

•

udzielanie dofinansowania do uczestnictwa w
turnusach rehabilitacyjnych.

8. Realizacja programu •
profilaktyki
zdrowotnej osób
niepełnosprawnych i
zagro onych
niepełnosprawno ci
w ramach "Programu
Ochrony Zdrowia".
9. Skatalogowanie
•
potrzeb w zakresie

realizacja programów profilaktycznych dla dzieci
niepełnosprawnych.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Koszt realizacji zadania w
roku 2005 - 5 773 564 zł
(880 osób
niepełnosprawnych
uczestnicz cych w zaj ciach
w o rodkach wsparcia).
Rozpatrzono 4 574 wnioski
osób niepełnosprawnych,
370 osób zło yło
rezygnacje, z
dofinansowania do
uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym skorzystało
3 111 osób
niepełnosprawnych oraz
1 095 opiekunów. Ł czna
kwota wypłaconego
dofinansowania wyniosła
2 241 270 zł.
W obszarze osób
niepełnosprawnych 1 007
osób niepełnosprawnych
skorzystało z programów
autorskich.

100%

Prowadzona jest baza
stworzenie bazy danych budynków komunalnych
wymagaj cych likiwidacji barier architektonicznych. gminnych obiektów

100%

100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
likwidacji barier
funkcjonalnych i
sukcesywna
likwidacja barier.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

u yteczno ci publicznej,
wymagaj cych likwidacji
barier architektonicznych.
•
•
•
•

10. Przyznawanie
osobom
niepełnosprawnym
mieszka z
mieszkaniowego
zasobu Gminy
Miejskiej Kraków.

•

11. Likwidacja barier
funkcjonalnych w
zwi zku z
indywidualnymi
potrzebami osób
niepełnosprawnych.

•

Likwidacja barier w DPS ul. Krakowska 55,
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych
szybu windowego oraz zakup i monta urz dzenia
d wigowego z zestawem gło nomówi cym,
Likwidacja barier w NZOZ-ach.
Likwidacja barier realizowana w ramach zada
dotycz cych inwestycji drogowych i likwidacja
barier w przej ciach podziemnych.
realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wynajmowania lokali wchodz cych w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.
W budynkach nabytych przez Gmin Miejsk
Kraków znalazły si 4 mieszkania przystosowane dla
osób poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich, w
tym: 2 lokale w budynku przy ul. Borkowskiej 27, 2
lokale w budynku przy ul. Borkowskiej 29.
dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
w miejscach zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Zlikwidowano bariery w 14
obiektach.
Dost pno dla 82 uczniów
niepełnosprawnych.

100%

Przebudow obj to 8
inwestycji.

100%

Ilo

przyznanych mieszka .

100%

Na likwidacj barier w
komunikowaniu si wydano
kwot 1 535 614 zł, z której
skorzystało 688 osób
niepełnosprawnych.
Z dofinansowania do
likwidacji barier
technicznych skorzystały
202 osoby niepełnosprawne,
którym wypłacono ł cznie

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

•

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

124 232 zł.
Pomoc w likwidacji barier
architektonicznych uzyskało
95 osób niepełnosprawnych,
wypłacono dofinansowanie
w kwocie 1 004 961 zł.
Ł cznie 985 osób
niepełnosprawnych
otrzymało pomoc w zakresie
powy szego zadania na
ł czn kwot 2 664 807 zł.
dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych. Zanotowano ł czn ilo
zgłosze obsłu onych
19 436, w tym zbiorowych
11 162. Ł cznie
przewieziono 43 811 osób,
w tym na wózkach
inwalidzkich 12 144.
Wydano 1 130 kart
wydawanie Kart Parkingowych dla osób
parkingowych osobom
niepełnosprawnych.
niepełnosprawnym (w tym 8
placówkom) uprawniaj cych
do niestosowania si do
niektórych znaków
drogowych zgodniez ustaw
Prawo o ruchu drogowym.
wydawanie legitymacji inwalidzkich uprawniaj cych Wydano 1 671 legitymacji
uprawniaj cych do
do bezpłatnych przejazdów MPK.
bezpłatnych przejazdów
rodkami komunikacji

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

12. Dofinansowanie
•
zaopatrzenia w
przedmioty
ortopedyczne i sprz t
rehabilitacyjny.

13. Edukacja dzieci i
•
młodzie y
niepełnosprawnej,
tworzenie tzw.
ognisk wczesnego
wspomagania dzieci.
•
•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

miejskiej osobom
niepełnosprawnym.
Dofinansowanie do zakupu
udzielanie dofinansowania do zakupu przedmiotów
sprz tu rehabilitacyjnego i
ortopedycznych i sprz tu rehabilitacyjnego.
przedmiotów
ortopedycznych otrzymało 2
507 osób
niepełnosprawnych w
ł cznej kwocie 2 724 094 zł.
Udzielono te
dofinansowania do
zaopatrzenia w sprz t
rehabilitacyjny instytucjom,
które prowadz działalno
zwi zan z rehabilitacj
osób niepełnosprawnych na
kwot 99 604 zł (11 umów).
Ł czny koszt zadania 2 823
698 zł.
dowóz dzieci i młodzie y niepełnosprawnej do szkół. 468 uczniów
niepełnosprawnych.

powołanie policealnej szkoły w Specjalnym O rodku
Szkolno-Wychowawczym ul. Grochowa 19.
przekształcenie Policealnego Studium w Specjalnym
O rodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidz cych, ul. Tyniecka 7.

48 uczniów
niepełnosprawnych.
102 uczniów
niepełnosprawnych.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

100%

100%
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•
•

14. Udzielanie
•
wiadcze z pomocy
społecznej osobom
niepełnosprawnym i
ich rodzinom.
•

•

4. Zapewnienie
1. Koordynacja i
•
wła ciwych
korelacja działa
warunków realizacji
organizacji
zada pomocy
pozarz dowych
osobom
funkcjonuj cych na
niepełnosprawnym.
polu pomocy osobom
niepełnosprawnym.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

wydłu enie etapu edukacyjnego dla uczniów szkół
specjalnych.
finansowanie szkół i placówek specjalnych oraz klas
integracyjnych w szkołach ogólnodost pnych.
udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób
niepełnosprawnych.

Ok. 70 uczniów
niepełnosprawnych.
4 716 uczniów
niepełnosprawnych.
Pomoc obj to 7 855 rodzin,
w których wyst puje
niepełnosprawno .

100%

ponoszenie odpłatno ci za pobyt w DPS
mieszka ców Krakowa w innych powiatach.

Koszt realizacji zadania w
roku 2005 - 107 668,00 zł 14 osób skierowanych do
DPS-ów do innych
powiatów.
Koszt realizacji zadania w
roku 2005 - 58 028 162,00
zł - Zapewnienie opieki
2 624 osobom
niepełnosprawnym
przebywaj cym w DPS.
W roku 2005 w ramach
szkole zorganizowano
Debat „Europa bez barier”
w Mi dzynarodowym
Centrum Kultury, Rynek
Główny 25, po wi con
młodzie y, relacjom
pomi dzy młodzie pełnoi niepełnosprawn .

zapewnienie całodobowej opieki i pomocy osobom
niepełnosprawnym.

organizowanie szkole dla organizacji
pozarz dowych, konferencji, sympozjów.

100%
100%

100%

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

2. Podniesienie
•
profesjonalizmu
słu b działaj cych na
rzecz osób
niepełnosprawnych.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

koordynacja współpracy Gminy z organizacjami
pozarz dowymi działaj cymi w rodowisku osób
niepełnosprawnych oraz zlecanie zada gminnych do
realizacji (polityka grantowa UMK).

organizowanie szkole dla pracowników wydziałów
i jednostek organizacyjnych UMK.

W ramach otwartego
konkursu ofert dla
organizacji pozarz dowych
w obszarze działa na rzecz
integracji i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych zło ono
69 ofert, dotacj obj to 52
projekty (w tym 6
dzielnicowych).
Przeprowadzono szkolenie
dla pracowników Magistratu
- kursu II stopnia j zyka
migowego dla urz dników.
Kurs uko czyło 38 osób.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

Cel operacyjny I-7: Tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczno ci osobom i grupom zagro onym wykluczeniem.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Gminny i powiatowy program pomocy społecznej na lata 2004-2006.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXXVII/340/04 RMK z dnia 4 lutego 2004 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział wiadcze Socjalnych.
Jednostki realizuj ce: Miejski O rodek Pomocy Społecznej.

Cele i priorytety
Priorytet 1 -

Wsparcie osób i
rodzin ubogich.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
1. Zabezpieczenie
wiadcze
finansowych

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

zabezpieczono wiadczenia finansowe skierowane do Pomoc w formie posiłku dla
około 2000 osób x 240
2 710 osób i rodzin ubogich, osób bezrobotnych,
wiadcze /osob pomoc w
niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych w celu

Stopie
realizacji
programu
w%
136%
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Cele i priorytety
Cel szczegółowy:

Umo liwienie
funkcjonowania
osobom i rodzinom
ubogim w
warunkach
odpowiadaj cych
godno ci człowieka
oraz zapewnienie
podstawowych
warunków ycia
poprzez wsparcie
finansowe.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
kierowanych do osób i
rodzin ubogich, osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych,
starszych, bezdomnych
w celu zapewnienia im
stosownej do pory
roku odzie y oraz
posiłków.

2. Pomoc na
•
zaspokojenie
niezb dnych potrzeb
bytowych osób i
rodzin ubogich,
bezrobotnych,
niepełnosprawnych,
starszych,
bezdomnych.
3. Praca socjalna słu ca •
pobudzaniu
aktywno ci własnej
osób i rodzin ubogich,
bezrobotnych,
niepełnosprawnych,
starszych, bezdomnych
w celu zapobiegania

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

zapewnienia im stosownej do pory roku odzie y oraz formie odzie y dla około 1000
posiłków.
osób x 2 wiadczenia / osob .

pomoc dla 8 431osoby na zaspokojenie niezb dnych
potrzeb bytowych osób i rodzin ubogich,
bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych,
bezdomnych (zasiłki celowe).

46 500 wiadcze (pomoc dla 9
300 osób x 5
wiadczenia/osob ).

91%

prac socjaln obj to ok. 596 rodzin, która słu yła
m.in. pobudzaniu aktywno ci własnej osób i rodzin
ubogich, bezrobotnych, starszych,
niepełnosprawnych, bezdomnych oraz w zakresie
edukacji wykorzystywania posiadanych uprawnie
oraz zapobieganiu pogł bianiu marginalizacji z
powodu ubóstwa.

Wsparcie i oddziaływanie na
około 500 rodzin rocznie.

119%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

pogł bianiu si
marginalizacji z
powodu ubóstwa.
1. Ograniczanie
negatywnych
skutków tych
czynników
(problemów),
które nie mog
by usuni te lub
zmienione.

1. Zabezpieczenie
•
wiadcze
finansowych
kierowanych do osób i
rodzin ubogich,
bezrobotnych,
niepełnosprawnych,
starszych,
bezdomnych, rodzin
wychowuj cych
niepełnosprawne
dziecko, którym
urodziło si dziecko /
macierzy skie
okresowe,
jednorazowe z tytułu
urodzenia dziecka
stałe/.
2. Zabezpieczenie
•
wiadcze w celu
opłacenia składek na
ubezpieczenia
zdrowotne za osoby i
rodziny ubogie,
bezrobotne, starsze,
niepełnosprawne,

zabezpieczenie wiadcze finansowych kierowanych Zabezpieczenie 63 750
wiadcze .
do osób i rodzin ubogich, bezrobotnych,
niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, rodzin
wychowuj cych niepełnosprawne dziecko, którym
urodziło si dziecko / macierzy skie okresowe,
jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka stałe.

zabezpieczono wiadczenia w celu opłacenia składek
na ubezpieczenia zdrowotne za 3 441 osób i rodzin
ubogich, bezrobotnch, starszych, niepełnosprawnych,
bezdomnych, pobieraj ce niektóre wiadczenia z
pomocy społecznej.

Opłacenie 54.800 składek za
około 4 000 osób pobieraj cych
niektóre wiadczenia z pomocy
społecznej.

100%

86%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
bezdomne, pobieraj ce
niektóre wiadczenia z
pomocy społecznej
3. Realizacja Projektu
•
Uwa aj Komu Dajesz
Swoje Pieni dze

2. Przywracania
mo liwo ci
pełniejszej
realizacji ról
społecznych
poprzez
wspomaganie w

4. Praca socjalna słu ca •
pobudzaniu
aktywno ci własnej
osób i rodzin ubogich,
bezrobotnych,
starszych,
niepełnosprawnych,
bezdomnych oraz w
zakresie edukacji
wykorzystywania
posiadanych
uprawnie oraz
zapobieganiu
pogł bianiu
marginalizacji z
powodu ubóstwa.
1. Praca socjalna słu ca •
pobudzaniu
aktywno ci
własnej
osób i rodzin ubogich,
edukacji w zakresie
wykorzystywania
posiadanych

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

zaproponowanie społeczno ci lokalnej Krakowa
alternatywnej formy dawania jałmu ny. Wpłaty
czynione przez mieszka ców Krakowa trafiaj do
rodzin, których sytuacja jest szczególnie trudna.
prac socjaln obj to ok. 596 rodzin, która słu yła
m.in. pobudzaniu aktywno ci własnej osób i rodzin
ubogich, bezrobotnych, starszych,
niepełnosprawnych, bezdomnych oraz w zakresie
edukacji wykorzystywania posiadanych uprawnie
oraz zapobieganiu pogł bianiu marginalizacji z
powodu ubóstwa.

prac socjaln obj to ok. 596 rodzin, która słu yła
m.in. pobudzaniu aktywno ci własnej osób i rodzin
ubogich, bezrobotnych, starszych i
niepełnosprawnych, bezdomnych oraz w zakresie
edukacji wykorzystywania posiadanych uprawnie
oraz zapobieganiu pogł bianiu marginalizacji z
powodu ubóstwa.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Rocznie około 50 rodzin.

18%

Wsparcie i oddziaływanie na
około 500 rodzin rocznie.

119%

Wsparcie i oddziaływanie na
około 500 rodzin rocznie.

119%
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Cele i priorytety
rozwi zywaniu
problemów i
pokonywaniu
trudno ci we
współpracy z
rodzin .

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

uprawnie
oraz
mo liwie
pełnego
pełnienia
ról
społecznych.

Priorytet 2 Wsparcie rodzin we
wła ciwym pełnieniu
funkcji
wychowawczych
wobec dzieci.
Cel szczegółowy:

Wspieranie
wła ciwego
wypełniania ról
społecznych w
rodzinach
wychowuj cych
dzieci, a w
szczególno ci
ograniczanie liczby
dzieci
pozbawionych
opieki rodziców
naturalnych

1. Prowadzenie
O rodków Terapii i
Poradnictwa
Rodzinnego.

•

2. Prowadzenie O rodka •
Interwencji
•
Kryzysowej.

prowadzono 2 o rodki.

Poprawa jako ci
funkcjonowania osób i rodzin
obj tych działaniami o rodka.
Prowadzenie 2 o rodków x 12
m-cy.

100%

prowadzono O rodek Interwencji Kryzysowej.
OIK przeprowadził 11 434 interwencje.

Podj cie około 10 000
interwencji wobec osób i
rodzin, w kryzysie - ró ne

114%
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Cele i priorytety

1. Zapewnienie
rodzinom z
dzie mi
podstawowych
warunków ycia
poprzez wsparcie
finansowe.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

3. Praca socjalna słu ca
edukacji rodzin, w
zakresie wła ciwego
pełnienia funkcji
opieku czowychowawczych
wobec dzieci.
1. Opłacenie składek na
ubezpieczenia
zdrowotne.

2. Zapewnienie posiłku
dzieciom.
3. Zapewnienie posiłku,
ubrania osobom
potrzebuj cym.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa
formy. Prowadzenie 1 O rodka
Interwencji Kryzysowej.
Obj cie t form oddziaływania
około 400 rodzin rocznie

•

prac socjaln obj to ok. 715 rodzin, która słu yła
m.in. edukacji rodzin, w zakresie wła ciwego
pełnienia funkcji opieku czo-wychowawczych
wobec dzieci.

•

opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 211 Opłacenie 7 680 składek za
osób. Z uwagi na zmian przepisów, cz
klientów, osoby pobieraj ce niektóre
którym planowano opłacenie składek „przeszła” do wiadczenia z pomocy
społecznej. Opłacenie składek
wiadcze rodzinnych.
na ubezpieczenie za około 480
osób.

•

zapewniono posiłek dla 3 395 dzieci.

•
•

zapewniono posiłek 211 osobom,
zapewniono ubrania 633 osobom potrzebuj cym.

5. Pomoc w formie
•
zasiłków celowych i
pomoc rzeczowa
( ywno , leki, opał,
gaz, pr d).

pomoc w formie zasiłków celowych i pomoc
rzeczowa ( ywno , leki, opał, gaz, pr d) dla 2 112
osób.

220 wiadcze (posiłek) na
osob x 3 300 dzieci.
Udzielenie pomocy w formie
posiłku dla około 100 osób x
240 wiadcze /osob
udzielenie pomocy w formie
ubrania dla około 250 osób x 2
wiadczenia / osob .
12 500 wiadcze (pomoc dla 2
500 osób x 5 wiadcze /
osob .

Stopie
realizacji
programu
w%
179%

44%

103%
317%

84%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
5. Pomoc w formie
zasiłków celowych
specjalnych.

2. Wspieranie
mo liwo ci
indywidualnego
rozwoju dzieci i
młodzie y
zgodnie z ich
potrzebami.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

6. Praca socjalna w
•
zakresie pełnego i
efektywnego
wykorzystywania
zasobów własnych
oraz wsparcia
finansowego, jakie
rodziny otrzymuj ze
rodków MOPS.
1. Prowadzenie Placówek •
Opieku czo
Wychowawczych
wsparcia dziennego.

2.

Praca socjalna w •
zakresie
wspierania
rodzin w utrzymaniu
wła ciwych
relacji

pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych dla
1 158 osób.

prac socjaln obj to ok. 716 rodzin, która słu yła
m.in. edukacji rodzin, w zakresie wła ciwego
pełnienia funkcji opieku czo-wychowawczych
wobec dzieci.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

5 100 wiadcze . (pomoc dla 1
700 osób x 3
wiadczenia/osob ).

68%
Ze wzgl du na
mniejsz liczb
osób
uprawnionych
do otrzymania
pomocy
wska nik nie
został w pełni
osi gni ty
Obj cie t form oddziaływania
179%
około 400 rodzin rocznie.

prowadzono Placówki Opieku czo Wychowawczych Zapewnienie 1 450 miejsc dla
dzieci. Dotowanie 15 placówek
wsparcia dziennego, w których zapewniono 1 561
opieku czo-wychowawczych
miejsc.
wsparcia dziennego.

108%

Obj cie t form oddziaływania
około 500 rodzin rocznie.

179%

prac socjaln obj to ok. 179 rodzin, która słu yła
m.in. edukacji rodzin, w zakresie wła ciwego
pełnienia funkcji opieku czo-wychowawczych
wobec dzieci.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

wewn trz rodziny, ze
szczególnym
zwróceniem uwagi na
potrzeby
rozwoju
dzieci w rodzinie.
3. Zagwarantowanie 1. Zapewnienie dzieciom •
opieki w rodzinach
dzieciom i
zast pczych.
młodzie y
wła ciwych
warunków
opieku czowychowawczych
poprzez
umieszczenie w
formach opieki
najbardziej
zbli onych do
rodowiska
rodzinnego, na
czas kryzysu
rodziny
naturalnej.
2. Pomoc na cz ciowe
•
pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w •
rodzinie zast pczej.
3. Organizowanie opieki •
zast pczej w ramach
rodzin zast pczych
pełni cych funkcj

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

zapewniono 947 dzieciom opiek w rodzinach
zast pczych.

10 000 wiadcze (pomoc dla
845 dzieci umieszczonych w
rodzinach zast pczych).

112%

pomoc na cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zast pczej,
pomoc na zagospodarowanie dla rodziny zast pczej.

110 wiadcze (pomoc na
utrzymanie 110 dzieci
przyjmowanych do rodzin
zast pczych).
26 pogotowi rodzinnych.

100%

zorganizowano opiek zast pcz w 32 rodzinach
zast pczych pełni cych funkcj pogotowia
rodzinnego.

123%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
pogotowia rodzinnego.
4. Organizowanie
•
rodzinnej opieki
zast pczej oraz
poradnictwo
specjalistyczne dla
rodziców dzieci
obj tych opiek
zast pcz , szkolenie
rodzin zast pczych.
5. Zapewnienie rodzinnej •
opieki zast pczej w
placówkach
rodzinnych.
6. Zapewnienie opieki
•
całodobowej w
grupach
usamodzielnienia.
7. Realizacja projektu pn. •
Program przekształce
systemu opieki nad
rodzin i dzieckiem.
Przyj tego uchwał
•
Rady Miasta Krakowa
Nr LXXXII/709/01 z
dnia 4 lipca 2001 roku.
•
•

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

zorganizowano rodzinn opiek zast pcz oraz
poradnictwo specjalistyczne dla rodziców dzieci
obj tych opiek zast pcz , szkolenie rodzin
zast pczych.

Dotowanie 4 o rodków
adopcyjno opieku czych
O rodków Adopcyjno
Opieku czych.

100%

zapewniono rodzinn opiek zast pcz w 8
placówkach rodzinnych.

Dotowanie 8 placówek
rodzinnych.

100%

zapewnienie opieki całodobowej w 7 grupach
usamodzielnienia.

Dotowanie 3 grup
usamodzielnienia i trzech
autonomicznych grup
adaptacyjnych w Domu
Dziecka.

117%

realizowano projektu pn. Program przekształce
systemu opieki nad rodzin i dzieckiem. Przyj tego
uchwał Rady Miasta Krakowa Nr LXXXII/709/01 z
dnia 4 lipca 2001 roku,
uruchamianie 4 Placówek Opieku czo
wychowawczych wsparcia dziennego, Rodzinnych
całodobowych Placówek Opieku czoWychowawczych oraz 3 grup usamodzielnienia,
uruchomienie 1 O rodka Poradnictwa Rodzinnego,
uruchomienie 14 pogotowi rodzinnych.

Funkcjonowało 21 placówek
opieku czo wychowawczych
wsparcia dziennego (1 511
miejsc), funkcjonowało 8
placówek rodzinnych (66
miejsc), funkcjonowało 4
grupy usamodzielnienia (w tym
2 niepubliczne) oraz 3
autonomiczne grupy w DD Nr
1.
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

8. Praca socjalna w
•
zakresie wspierania
rodzin we wła ciwym
pełnieniu funkcji
opieku czowychowawczych
wobec dzieci.
4. Zapewnienie
1. Organizowanie opieki •
dzieciom i
zast pczej w ramach
młodzie y,
Całodobowych
którym nie mo na
Placówek Opieku czo
zapewni
Wychowawczych.
rodzinnych form
opieki,
całodobowej
opieki
instytucjonalnej,
dostosowanej do
ich potrzeb i
problemów.
2. Składki na
•
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
dzieci przebywaj ce w
placówkach

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

praca socjalna dla 694 rodzin m.in. w zakresie
wspierania rodzin we wła ciwym pełnieniu funkcji
opieku czo-wychowawczych wobec dzieci.

organizowano opiek zast pcz w ramach
Całodobowych Placówek Opieku czo
Wychowawczych (552 miejsca).

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa
Funkcjonowały 2 o rodki
poradnictwa i terapii rodzin
(pomoc obj to 708 rodzin),
Funkcjonowały 32 pogotowia
rodzinne dla 158 dzieci.
Obj cie t form oddziaływania
około 100 rodzin rocznie.

Zapewnienie 580 miejsc dla
dzieci. Przekazanie dotacji 13
całodobowym placówkom
opieku czo-wychowawczym.

opłacono 10 121 składk na ubezpieczenie zdrowotne Opłacenie składek za około 630
dzieci, opłacenie 6 580 składek.
za dzieci przebywaj ce w placówkach opieku czowychowawczych.

Stopie
realizacji
programu
w%

694%

95%

154%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

opieku czowychowawczych.
5. Reintegracja
1. Organizowanie
•
rodziny poprzez
rodzinnej opieki
ponowne podj cie zast pczej oraz
funkcji
poradnictwo
opieku czospecjalistyczne dla
wychowawczych rodziców dzieci obj tych
przez rodzin
opiek zast pcz ,
naturaln dziecka szkolenie rodzin
po
zast pczych.
przezwyci eniu
problemów
yciowych
stanowi cych
przyczyn
umieszczenia
dziecka poza
rodzin oraz
odtworzeniu
i wzmocnieniu
funkcji rodziny
naturalnej.
2. Praca socjalna w
•
zakresie wspierania
rodzin we wła ciwym
pełnieniu ról
społecznych, podj ciu
aktywno ci w d eniu
do wła ciwego

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

zorganizowano rodzinn opiek zast pcz oraz
poradnictwo specjalistyczne dla rodziców dzieci
obj tych opiek zast pcz , szkolenie rodzin
zast pczych.

Zapewnienie funkcjonowania w
ramach systemu pomocy
społecznej 4 O rodków
Adopcyjno Opieku czych.
Dotowanie 4 O rodków
Adopcyjno Opieku czych.

100%

obj cie prac socjaln 179 rodzin w zakresie
wspierania rodzin we wła ciwym pełnieniu ról
społecznych, podj ciu aktywno ci w d eniu do
wła ciwego sprawowania funkcji opieku czowychowawczych wobec dzieci.

Obj cie t form oddziaływania
około 100 rodzin rocznie.

179%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

sprawowania funkcji
opieku czowychowawczych
wobec dzieci.
6. Pomoc młodzie y 1. Pomoc dla
w yciowym
usamodzielniaj cych
usamodzielnieniu
si wychowanków
poprzez nabycie
rodzin zast pczych.
umiej tno ci
społecznych
umo liwiaj cych
prawidłow
adaptacj
społeczn oraz
integracj ze
rodowiskiem.
Pomoc pieni na na
kontynuowanie nauki.
Pomoc pieni na na
usamodzielnienie.
Pomoc na
zagospodarowanie w
formie rzeczowej.
2. Pomoc dla
usamodzielniaj cych
si wychowanków
placówek opieku czowychowawczych.
Pomoc pieni na na
kontynuowanie nauki

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

zrealizowano pomoc dla 338 usamodzielniaj cych si
wychowanków rodzin zast pczych.

Pomoc pieni na na kontynuowanie nauki.
Pomoc pieni na na usamodzielnienie.
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

3 360 wiadcze (pomoc dla
290 osób).

Stopie
realizacji
programu
w%

117%

40 wiadcze (pomoc dla 40
osób).
40 wiadcze (pomoc dla 40
osób).

Pomoc dla 214 usamodzielniaj cych si wychowanków
placówek opieku czo-wychowawczych.

1 770 wiadczenia (pomoc dla
150 osób).

Pomoc pieni na na kontynuowanie nauki.

60 wiadcze (pomoc dla 60
osób).

143%
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7. Zapewnienie
warunków
realizacji zada .
Priorytet 3 Wsparcie osób i
rodzin z problemem
długotrwałego
bezrobocia

Przygotowanie
bezrobotnego do
podj cia
poszukiwania pracy
i wspieranie go w
trakcie jej
poszukiwania
1. Zapewnienie
bezrobotnemu i
jego rodzinie

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Pomoc pieni na na
usamodzielnienie.
Pomoc na
zagospodarowanie w
formie rzeczowej.
Praca socjalna w zakresie
edukacji i wspierania
wła ciwego pełnienia ról
społecznych
przez
usamodzielniaj c
si
młodzie .
1. Zapewnienie
warunków
organizacyjnych i
finansowych realizacji
zada .
Realizacja projektu pn.
Program pracy socjalnej
z osob bezrobotn .

1. Pomoc w ponoszeniu
kosztów utrzymania
mieszkania /Zasiłki

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
Pomoc pieni na na usamodzielnienie.
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

60 wiadcze (pomoc dla 60
osób).

•

prac socjaln obj to 552 rodziny m.in. w zakresie Obj cie t form oddziaływania
edukacji i wspierania wła ciwego pełnienia ról około 150 osób rocznie.
społecznych przez usamodzielniaj c si młodzie .

•

zapewniono warunki organizacyjne i finansowe
realizacji zada .

Realizacja zada w ramach
priorytetu.

100%

•

obj cie prac socjaln 360 osób bezrobotnych.

Praca socjalna z osobami
korzystaj cymi z pomocy
społecznej z powodu
długotrwałego bezrobocia
kierowana do około 400 osób.

90%

•

zrealizowano 4 631 wiadcze w formie zasiłków
celowych i celowych specjalnych na mieszkanie.

3 400 wiadcze (pomoc dla
440 osób).

136%

368%
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Cele i priorytety
podstawowych
warunków ycia
poprzez wsparcie
finansowe.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

mieszkaniowe/

2. Zapewnienie posiłku
dzieciom z rodzin z
problemem
długotrwałego
bezrobocia.
3. Zapewnienie posiłku,
ubrania osobom
potrzebuj cym.

4. Pomoc w formie
zasiłków celowych i
pomoc rzeczowa
( ywno , leki, opał,
gaz, pr d).
5. Pomoc w formie
zasiłków celowych
specjalnych.
6. Opłacenie składek na
ubezpieczenia
zdrowotne.

•

zapewniono posiłek 1 834 dzieciom z rodzin z 200 wiadcze (posiłek) na
osob x 1 620 dzieci.
problemem długotrwałego bezrobocia.

113%

•
•

Udzielenie pomocy w formie
posiłku dla około 320 osób x
240 wiadcze /osob
udzielenie pomocy w formie
ubrania dla około 320 osób x 2
wiadczenia / osob
obj to pomoc
w formie zasiłków celowych i 21 650 wiadczenia (pomoc dla
pomoc rzeczow ( ywno , leki, opał, gaz, pr d ) 3 4.330 osób x 5 wiadcze /
osob
043 osoby.

272%

24 600 wiadcze (pomoc dla
820 osób x 3
wiadczenia/osob .
Opłacenie
składek
na
ubezpieczenie za około 340
osób, opłacenie 5 400 składek
za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia
z
pomocy
społecznej.

87%

•

zapewniono posiłek 400 osobom,
zapewniono ubranie 816 osobom potrzebuj cym.

•

obj to pomoc w formie zasiłków celowych
specjalnych 713 osób.

•

opłacono 1 434 składki na ubezpieczenia zdrowotne
za 199 osób. Z uwagi na zmian przepisów, cz
klientów, którym planowano opłacenie składek
"przeszła" do wiadcze rodzinnych.

70%

59%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

7. Realizacja Projektu pn. •
Program pracy socjalnej
z osob bezrobotn .

obj cie prac socjaln 360 osób bezrobotnych.

1. Realizacja Projektu pn. •
2. Niwelowanie
Program
pracy
psychospołecz.
socjalnej
z osob
skutków
bezrobotn .
bezrobocia osób
pozostaj cych
bez pracy i ich
rodzin.
3. Zwi kszanie
1. Realizacja Projektu •
aktywno ci i
Giełda Pracy.
zaanga owania
osób bezrobotnych
w działaniach
słu cych
usamodzielnieniu.

obj cie prac socjaln 360 osób bezrobotnych.

2. Realizacja Projektu pn. •
Program
pracy
socjalnej
z osob
bezrobotn .

obj cie prac socjaln 360 osób bezrobotnych.

4. Pomoc w
uzyskaniu przez

1.

Realizacja Projektu •
pracy socjalnej z osob

obj cie prac socjaln 360 osób bezrobotnych.

obj cie prac socjaln 362 osoby bezrobotne.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Intensywna praca socjaln
korzystaj cych osobami
korzystaj cymi z pomocy
społecznej z powodu
długotrwałego bezrobocia.
Objecie praca około 400 osób.
Intensywna praca socjalna z
osobami korzystaj cymi z
pomocy społecznej z powodu
długotrwałego bezrobocia.
Około 400 osób.

90%

Umo liwienie skorzystania z
oferty placówki około 500
osobom. wiadczenie
szybkiego po rednictwa pracy
dla osób bezrobotnych,
poradnictwa, pomoc w
poruszaniu si po rynku pracy,
szczególnie w odniesieniu do
długotrwale bezrobotnych
klient ów pomocy społecznej.
Intensywna praca socjalna z
osobami korzystaj cymi z
pomocy społecznej z powodu
długotrwałego bezrobocia.
Około 400 osób.
Intensywna praca socjalna z
osobami korzystaj cymi z

72%

90%

90%

91%
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bezrobotnego
kwalifikacji
dostosowanych
do sytuacji na
rynku pracy.
5. Zapewnienie
warunków
realizacji zada .
Priorytet 4 –
Ograniczenie
negatywnych
skutków staro ci

Zapewnienie
odpowiednich form
opieki osobom
wymagaj cym takiej
pomocy.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

bezrobotn .

Stopie
realizacji
programu
w%

pomocy społecznej z powodu
długotrwałego bezrobocia.
Około 400 osób.

1. Zapewnienie
•
warunków
organizacyjnych i
finansowych realizacji
zada .
Realizacja usług
•
opieku czych.

1. Realizacja
specjalistycznych
psychiatrycznych
usług opieku czych w
rodowisku.
2. Organizacja opieki
całodobowej dla osób
starszych w domach
pomocy społecznej.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

zapewniono warunki organizacyjne i finansowe
realizacji zada .

Realizacja zada w ramach
priorytetu.

100%

zrealizowano 880 358,5 h usług opieku czych dla
1 793 osób.

Objecie pomoc usługow
około 1 620 osób, 897 550 h
zrealizowanych usług
opieku czych.

98%

•

zrealizowano 74 607 h specjalistycznych usług
opieku czych dla 149 osób.

Objecie pomoc usługow
około 70 osób, 35.990 h
zrealizowanych usług
opieku czych.

213%

•

zorganizowano opiek całodobow w 3 domach
pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.

Zapewnienie usług w ramach w
domów pomocy społecznej, dla
1780 osób starszych,
Dotowanie 10 - domów
pomocy społecznej -1 370
miejsc.

19%
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1. Zapewnienie
osobom starszym
podstawowych
warunków ycia
poprzez wsparcie
finansowe.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

•

obj to prac socjaln 442 rodziny.

Poradnictwo i oddziaływanie
skierowane do około 600 osób.

74%

•

opłacono 3 349 składek na ubezpieczenia zdrowotne
za 313 osób.

98%

2. Zapewnienie posiłku,
ubrania osobom
potrzebuj cym.

•
•

zapewnienie posiłku 245 osobom,
zapewniono ubrania 54 osobom potrzebuj cym.

3. Pomoc w formie
zasiłków celowych i
pomoc rzeczowa
( ywno , leki, opał,
gaz, pr d).
4. Pomoc w formie
zasiłków celowych
specjalnych.
5. Praca socjalna słu ca
pobudzaniu

•

obj to pomoc w formie zasiłków celowych i pomoc
rzeczowa ( ywno , leki, opał, gaz, pr d) 259 osób.

Opłacenie składek na
ubezpieczenie za około 320
osób, opłacenie 4.110 składek
za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy
społecznej.
Udzielenie pomocy w formie
posiłku dla około 330 osób x
240 wiadcze /osob
udzielenie pomocy w formie
ubrania dla około 10 osób x 2
wiadczenia / osob .
1 200 wiadcze (pomoc dla
240 osób x 5 wiadcze /
osob .

•

obj to pomoc w formie zasiłków celowych
specjalnych 1 029 osób.

•

obj cie prac socjaln 295 osób.

3. Praca socjalna w
zakresie zapobiegania
wycofaniu z ycia
społecznego osób
starszych i mo liwie
pełnego pełnienia
przez nich ról
społecznych.
1. Opłacenie składek na
ubezpieczenia
zdrowotne.

2 940 wiadcze (pomoc dla
980 osób x 3
wiadczenia/osob .
Poradnictwo i oddziaływanie
wobec około 400 rodzin

74%

108%

105%
74%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Stopie
realizacji
programu
w%

rocznie.

aktywno ci własnej w
wykorzystywaniu
własnych zasobów i
uprawnie oraz
zapobieganiu
pogł bianiu
marginalizacji z
powodu staro ci.
2. Aktywizowanie
1. Realizacja usług
•
osób starszych do
opieku czych.
mo liwie pełnego
udziału w yciu
społecznym.
2. Realizacja
•
specjalistycznych
psychiatrycznych
usług opieku czych w
rodowisku.
3. Organizacja
•
funkcjonowania
o rodków wsparcia dla
osób starszych.
4. Praca socjalna słu ca
pobudzaniu
aktywno ci własnej
oraz zapobieganiu
pogł bianiu
marginalizacji z

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

•

zrealizowano 880 358,5 h usług opieku czych dla
1 793 osób.

Objecie pomoc usługow
około 1 620 osób, 897.550 h
zrealizowanych usług
opieku czych.

98%

zrealizowano 74 607 h specjalistycznych usług
opieku czych dla 149 osób.

Objecie pomoc usługow
około 70 osób, 35.990 h
zrealizowanych usług
opieku czych.

213%

zapewniono funkcjonowanie MDDPS dla 440 osób,
w 2005 roku z placówki skorzystało 1 044 osoby.

Zapewnienie usług w ramach
placówek dla 800 osób
Dotowanie Miejskich
Dziennych Domów Pomocy
Społecznej.
Poradnictwo i oddziaływanie
wobec około 400 rodzin
rocznie.

131%

obj cie prac socjaln 295 osób.

74%
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3. Aktywizacja
rodzin na rzecz
zapewnienia
opieki swoim
najbli szym,
wymagaj cym
takiej pomocy.

4. Zapewnienie
warunków
realizacji zada .
Priorytet 5 Minimalizacja
skutków
niepełnosprawno ci
Cel szczegółowy:
Zapewnienie
odpowiednich form
opieki osobom
wymagaj cym takiej
pomocy

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

powodu staro ci.
1. Praca socjalna z
•
rodzinami osób
starszych
korzystaj cych z
pomocy społecznej,
maj ca na celu
wykorzystanie
zasobów własnych
rodziny dla pomocy jej
członkom.
1. Zapewnienie
•
warunków
organizacyjnych i
finansowych realizacji
zada .
Realizacja usług
•
opieku czych.

1. Organizacja opieki
całodobowej prowadzenie domów
pomocy społecznej.

•

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

obj cie prac socjaln 368 osób.

Poradnictwo i oddziaływanie
wobec około 500 rodzin
rocznie.

74%

zapewniono warunki organizacyjne i finansowe
realizacji zada .

Realizacja zada w ramach
priorytetu.

100%

zrealizowano 12 374 h usług opieku czych dla 259
osób.

Objecie pomoc usługow
około 240 osób 132.450 h
zrealizowanych usług
opieku czych.

108%

zorganizowano opiek całodobow w 15 domach
pomocy społecznej.

Zapewnienie usług w
placówkach dla 1 136 osób
dotowanie Domów Pomocy
Społecznej - 874 miejsc.

173%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
2. Opłacenie składek na
ubezpieczenia
zdrowotne za dzieci
przebywaj ce w
domach pomocy
społecznej.
3. Prowadzenie
rodowiskowych
domów samopomocy.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

•

opłacono 455 składek na ubezpieczenia zdrowotne za Opłacenie składek na
ubezpieczenie za około 40 osób
37 dzieci przebywaj ce w domach pomocy
460 składki.
społecznej.

•

funkcjonowało 14 DS zapewniaj cych 366 miejsc.

4. Realizacja
•
specjalistycznych
usług opieku czych
dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi w
rodowisku.
5. Prowadzenie
•
o rodków wsparcia dla
osób
niepełnosprawnych.
6. Praca socjalna
•
słu ca pobudzaniu
aktywno ci własnej w
pełnieniu ról
społecznych oraz
zapobieganiu
pogł bianiu
marginalizacji z
powodu

zrealizowano 69 020,5 h specjalistycznych usług
opieku czych dla 177 osób.

funkcjonowały 2 o rodki zapewniaj ce 55 miejsc.

obj cie prac socjaln 554 osoby.

Zapewnienie usług w ramach
prowadzonych placówek, 300
osób dotowanie 11 DS; 264
miejsca x 12 m-cy.
Objecie pomoc usługow
około 140 osób 74 000 h
zrealizowanych usług
opieku czych.

Zapewnienie usług w ramach
funkcjonuj cych placówek, 45
osobom dotowanie 2 O rodków
Wsparcia 30 miejsc x 12 m-cy.
Poradnictwo i oddziaływanie
wobec około 400 rodzin
rocznie.

Stopie
realizacji
programu
w%
93%

122%

126%

183%

139%
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1. Zapewnienie
osobom
niepełnosprawny
m podstawowych
warunków ycia
poprzez wsparcie
finansowe.

2. Wyrabianie
zaradno ci

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
niepełnosprawno ci.
1. Opłacenie składek na
ubezpieczenia
zdrowotne.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

•

opłacono 23 968 składek na ubezpieczenie zdrowotne Opłacenie składek na
ubezpieczenie za około 2 700
za 2 410 osób.
osób opłacenie 34 950 składek
za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy
społecznej.

89%

2. Zapewnienie posiłku,
ubrania osobom
potrzebuj cym.

•
•

zapewniono posiłek 1 120 osobom,
zapewniono ubrania 544 osobom potrzebuj cym.

93%

3. Pomoc w formie
zasiłków celowych i
pomoc rzeczowa
( ywno , leki, opał,
gaz, pr d).
4. Pomoc w formie
zasiłków celowych
specjalnych.
5. Praca socjalna słu ca
pobudzaniu
aktywno ci własnej w
wykorzystywaniu
własnych zasobów i
uprawnie .
1. Realizacja Projektu
pn. Punkt obsługi osób

•

obj to pomoc w formie zasiłków celowych i pomoc
rzeczowa ( ywno , leki, opał, gaz, pr d) 2 383
osoby.

Udzielenie pomocy w formie
posiłku dla około 1 200 osób x
240 wiadcze /osob
udzielenie pomocy w formie
ubrania dla około 170 osób x 2
wiadczenia / osob .
9 350 wiadcze (pomoc dla
1 870 osób x 5 wiadcze
/osob .

•

obj to pomoc w formie zasiłków celowych
specjalnych 1 282 osoby.

•

obj cie prac socjaln 554 osoby.

•

realizowano Projekt pn. Punkt obsługi osób
niesłysz cych w MOPS - pomoc obj to 167 rodzin.

4 470 wiadcze (pomoc dla 1
490 osób x 3
wiadczenia/osob .
Poradnictwo i oddziaływanie
wobec około 300 rodzin
rocznie.

Obsługa osób niesłysz cych
przez specjalnie do tego

127%

86%
185%

100%
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Cele i priorytety
osobistej oraz
aktywizowanie
osób
niepełnospraw. do
udziału w yciu
społecznym.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

niesłysz cych w
MOPS.

2. Realizacja Projektu
„Niepełnosprawni w
słu bie publicznej”.

3. Usprawnianie
1. Prowadzono 4
osób
mieszkania chronione
niepełnosprawnyc
dla 16 osób.
h.
2. Realizacja Projektu
„Niepełnosprawni w
słu bie publicznej”.

3. Praca socjalna
słu ca wspieraniu
integracji osób
niepełnosprawnych
ze społeczno ci .

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

przygotowanych pracowników.

•

realizowano Projekt pn „Osoby niepełnosprawne w
słu bie publicznej”.

•

prowadzenie mieszka chronionych.

•

realizowano Projekt pn „Osoby niepełnosprawne w
słu bie publicznej”.

•

obj cie prac socjaln 92 osoby

Utworzenie punktów
poradnictwa psychologicznego
i prawnego dla
niepełnosprawnych
mieszka ców Krakowa.
Objecie poradnictwem około
600 osób.
Usamodzielnienie 16 osób 4
mieszkania x 4 osoby x 12
m-cy.

582%

Utworzenie punktów
poradnictwa psychologicznego
i prawnego dla
niepełnosprawnych
mieszka ców Krakowa.
Objecie poradnictwem około
600 osób.
Poradnictwo i oddziaływanie
wobec 50 rodzin rocznie.

582%

100%

184%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Praca socjalna z
•
rodzinami osób
niepełnosprawnych
korzystaj cych z
pomocy społecznej,
maj ca na celu
wykorzystanie
zasobów własnych
rodziny dla pomocy jej
członkom.
5. Wspieranie rodzin, 1. Zapewnienie posiłku
•
dzieciom.
w których
wyst puje problem
niepełnosprawno c
i, w szczególno ci
rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym
2.Praca socjalna słu ca •
wspieraniu rodzin z
niepełnosprawnym
dzieckiem we
wła ciwym pełnieniu
ról społecznych i
wła ciwym
sprawowaniu funkcji
opieku czowychowawczych.
6. Zapewnienie
1. Zapewnienie
•
warunków realizacji
warunków
zada .
organizacyjnych i
4. Aktywizacja
rodzin na rzecz
zapewnienia
opieki swoim
najbli szym,
wymagaj cym
takiej pomocy.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

obj cie prac socjaln 738 osób

Poradnictwo i oddziaływanie na
około 400 rodzin rocznie.

185%

zapewniono 14 507 wiadcze w formie posiłku dla
118 dzieci.

210 wiadcze (posiłek) na
osob x 110 dzieci.

107%

obj to prac socjaln 185 osób słu c wspieraniu
rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem we
wła ciwym pełnieniu ról społecznych i wła ciwym
sprawowaniu funkcji opieku czo-wychowawczych.

Poradnictwo i oddziaływanie na
około 100 rodzin rocznie.

185%

zapewniono warunki organizacyjne i finansowe
realizacji zada .

Realizacja zada w ramach
priorytetu.

100%
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Cele i priorytety

Priorytet 6 Pomoc Bezdomnym
Cel szczegółowy:
Diagnoza i pomoc w
rozwi zywaniu
indywidualnych
problemów, które
stały si przyczyn
powstania
bezdomno ci.

1. Zapewnienie
osobom
bezdomnym
niezb dnego
schronienia.

2. Zapewnienie
osobom
bezdomnym
podstawowych
warunków ycia

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Obj cie prac socjaln około
800 osób bezdomnych, w ci gu
roku.
Prowadzenie Grupy wsparcia
dla osób wychodz cych z
bezdomno ci, około 30 osób.
Zlecenie prowadzenia
(kontrakty z organizacjami
pozarz dowymi) Miejskiej
Noclegowni dla M czyzn
Zapewnienie usług dla około
1800 osób. Zapewnienie około
260 miejsc noclegowych.

35%

finansowych realizacji
zada .

1. Praca socjalna z
•
osobami bezdomnymi.

obj to prac socjaln 278 osób bezdomnych.

2. Realizacja Projektu
•
Terapeutycznego
GWAB.
1. Udzielenie schronienia •
bezdomnym.

realizacja Projektu Terapeutycznego GWAB - udział
48 osób bezdomnych.

1. Zapewnienie posiłku
dzieciom,
przebywaj cym w
o rodkach wsparcia
wraz z matkami.

•

udzielono schronienia bezdomnym: Schroniska dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie, Schroniska dla
Bezdomnych Kobiet Domu Matki i Dziecka,
Ponoszenie kosztów utrzymania lokalu Noclegowni
oraz koszty zarz du budynków.

zapewniono 1977 wiadcze w formie posiłku dla 36 Objecie pomoc około 10
dzieci 210 wiadcze (posiłek)
dzieci.
na osob .

160%
Udzielono
schronienia
osobom
potrzebuj cym
100%

360%
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Cele i priorytety
poprzez wsparcie
finansowe.

3. Nabycie przez
osoby bezdomne
umiej tno ci
społecznych
niezb dnych do
samodzielnego
funkcjonowania
w rodowisku.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

2. Zapewnienie posiłku,
ubrania osobom
potrzebuj cym.
3. Opłacenie składek na
ubezpieczenia
zdrowotne.
4. Pomoc w formie
zasiłków celowych i
pomoc rzeczowa
( ywno , leki, opał,
gaz, pr d).
5. Pomoc w formie
zasiłków celowych
specjalnych.
6. Praca socjalna słu ca
pobudzaniu
aktywno ci własnej
osób bezdomnych.
1. Realizacja Projektu
Terapeutycznego
GWAB.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
•

zapewniono posiłek dla 103 osób - 10 606
wiadcze ,
zapewniono ubranie dla 190 osób.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Udzielenie pomocy w formie
posiłku dla około 120 osób x
180 wiadcze /osob
udzielenie pomocy w formie
ubrania dla około 100 osób.
Opłacenie składek na
ubezpieczenie za około 170
osób 2 640 składek.
Objecie pomoc finansow
około 320 osoby 1.600
wiadcze (pomoc dla 320 osób
x 5 wiadcze /osob .

83%

•

opłacono 2 553 składki na ubezpieczenia zdrowotne
za 308 osób.

•

udzielono pomocy w formie zasiłków celowych i
pomoc rzeczowa ( ywno , leki, opał, gaz, pr d) dla
634 osób.

•

udzielono pomocy w formie zasiłków celowych
specjalnych 11 osobom.

Obj cie pomoc finansow 2
osoby 4 wiadczenia.

550%

•

prac socjaln słu ca pobudzaniu aktywno ci
własnej obj to 70 osób bezdomnych.

Obj cie t form oddziaływania
około 200 osób rocznie.

35%

•

realizacja Projektu Terapeutycznego GWAB - udział
48 osób bezdomnych.

Prowadzenie Grupy wsparcia
dla osób wychodz cych z
bezdomno ci, około 30 osób.

160%

181%
198%
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Cele i priorytety
4. Zapewnienie
warunków
realizacji zada .

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
1. Zapewnienie
•
warunków
organizacyjnych i
finansowych realizacji
zada .

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
zapewniono warunki organizacyjne i finansowe
realizacji zada .

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa
Realizacja zada w ramach
priorytetu.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

Cel operacyjny I-8: Rozwój samorz dno ci lokalnej i doskonalenie metod zarz dzania, zwi kszenie wiadomo ci obywatelskiej i
zainteresowania yciem miasta.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program rozwoju samorz dno ci lokalnej i obywatelskiej partycypacji w zarz dzaniu Miastem.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Organizacji i Nadzoru.
Jednostki realizuj ce: wszystkie Wydziały.
Nazwa programu
Program rozwoju samorz dno ci
lokalnej
i obywatelskiej partycypacji w
zarz dzaniu Miastem

Zrealizowane działania wynikaj ce
z przygotowywanego programu

1. Przeprowadzenie konsultacji z ekspertem merytorycznym z zewn trz.
2. Opracowanie tez do programu.
3. Opracowanie zało e konstrukcji programu.
4. Wst pne opracowanie projektu dokumentu.

Stopie zaawansowania działa
60%
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Cel operacyjny I-8: Rozwój samorz dno ci lokalnej i doskonalenie metod zarz dzania, zwi kszenie wiadomo ci obywatelskiej i
zainteresowania yciem miasta.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program podnoszenia jako ci usług publicznych.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Organizacji i Nadzoru.
Jednostki realizuj ce: wszystkie Wydziały.
Nazwa programu
Program podnoszenia jako ci
usług publicznych

Zrealizowane działania wynikaj ce
z przygotowywanego programu

1. Przeprowadzenie konsultacji z ekspertem merytorycznym z zewn trz.
2. Konsultacje z wydziałami i jednostkami miejskimi celem przekrojowego
uj cia koncepcji podnoszenia jako ci usług publicznych w poszczególnych
obszarach funkcjonowania ycia miasta.
3. Opracowanie tez do programu.
4. Opracowanie zało e konstrukcji programu (program jest podzielony na
dwie cz ci – działania zewn trzne i działania wewn trzne).
5. Konsultacja z wydziałami realizuj cymi program.
6. Konsultacje z Zespołem Roboczym ds. monitorowania realizacji Strategii
Rozwoju Krakowa oraz aktualizacji programów sektorowych.
7. Opracowanie projektów dokumentów.

Stopie zaawansowania działa
75%
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Przyj to zało enia do wieloletniego programu sporz dzania planów
miejscowych jako realizacj ustale obowi zuj cego Studium uwarunkowa i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa wraz z
ewentualn zmian tego Studium oraz opracowywanych i realizowanych
programów wynikaj cych z wdra ania Studium i Strategii Rozwoju Krakowa.

100 %

Stopie realizacji
w %

Nazwa zaplanowanego programu
sektorowego

1. Przygotowano projekt programu i przedło ono do opiniowania.
2. Przygotowano projekt Zarz dzenia PMK w sprawie przyj cia i
przekazania pod obrady RMK projektu uchwały w sprawie programu

Zrealizowane działania w ramach przygotowania zaplanowanego w
Strategii Rozwoju Miasta programu sektorowego

Nazwa programu: Program gospodarowania mieniem komunalnym.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr CVI/1075/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Skarbu Miasta.
Jednostka realizuj ca: zostanie okre lona po przyj ciu Programu na etapie wdra ania.

„Program gospodarowania mieniem
komunalnym”

1.
2.
3.
4.

100%
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Stopie zaawansowania
działa

Cel operacyjny II-1: Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównowa onego rozwoju miasta
i ładu przestrzennego.

Informacja nt. zało e wieloletniego programu
sporz dzania planów miejscowych

Działania zrealizowane

Nazwa programu: Informacja nt. zało e wieloletniego programu sporz dzania planów miejscowych.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXI/186/03 RMK z dnia 9 lipca 2003 r.
Jednostka koordynuj ca: Biuro Planowania Przestrzennego.
Jednostka realizuj ca: Biuro Planowania Przestrzennego.

Nazwa programu

1.
2.
3.
4.

Cel operacyjny II-1: Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównowa onego rozwoju miasta
i ładu przestrzennego.

CEL STRATEGICZNY II :
KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

(Zarz dzenie PMK nr 496/2006 z dnia 10.03.2006 r.).
3. Przedło ony projekt Uchwały RMK został pozytywnie zaopiniowany
przez wła ciwe Komisje RMK, nast pnie w dniu 12.04.2006 r. RMK
podj ła Uchwał nr CVI/1075/06 przyjmuj c program sektorowy
„Program gospodarowania mieniem komunalnym”.

Cel operacyjny II-1: Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównowa onego rozwoju miasta
i ładu przestrzennego.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Wieloletni program sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Biuro Planowania Przestrzennego.
Jednostka realizuj ca: Biuro Planowania Przestrzennego.

Nazwa programu
Wieloletni program sporz dzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego

Działania zrealizowane
Opracowano materiały wyj ciowe do programu, w tym przede wszystkim
Analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Zdefiniowano tendencje,
okre lono dynamik i skal procesów inwestycyjnych w aspekcie
przestrzennym i funkcjonalnym. Przeprowadzono ranking zagro e zwi zany z
zagospodarowanie przestrzennym oraz sformułowano wnioski do wieloletniego
programu sporz dzania planów miejscowych.

Stopie realizacji
w %
60 %
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Cel operacyjny II-1: Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównowa onego rozwoju miasta
i ładu przestrzennego.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Biuro Planowania Przestrzennego.
Jednostka realizuj ca: Biuro Planowania Przestrzennego.

Nazwa programu

Stopie realizacji
w %

Działania zrealizowane

Program ochrony i kształtowania przestrzeni
publicznych

W przygotowaniu merytoryczne, prawne i metodologiczne ramy programu.
Program na etapie definiowania przestrzeni publicznych, opracowywania
metodologii wyodr bniania tych przestrzeni, kategoryzacji oraz ich
wieloaspektowej waloryzacji.

50 %

Cel operacyjny II-2: Poprawa dost pno ci komunikacyjnej.
1. Nazwa programu: Plan Strategiczny MPK S.A. w Krakowie na lata 1995-2005.
2. Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska UMK/ Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne S.A.
w Krakowie.
3. Jednostki realizuj ce: Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Cele i priorytety
1. Odnowa
infrastruktury
technicznej
trakcji

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Według stanowiska MPK
S.A. przedstawionego
w pi mie z 28.02.br. znak:
L. Dz. FC/22/06 zapisy

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
Odnowa taboru tramwajowego i autobusowego:
- zakup 48 autobusów (w tym 16 autobusów
wielkopojemnych- przegubowych oraz 32
midibusy,

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Ilo

Stopie
realizacji
programu
w%

zakupionych autobusów. 100%
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Cele i priorytety
tramwajowej i
taboru
komunikacji
miejskiej.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
„Planu strategicznego MPK
S.A. w Krakowie na lata
1995-2005” straciły swoj
moc prawn . W chwili
obecnej MPK S.A.
obowi zuje realizacja
uchwały Nr XCIV/886/01
RMK z dnia 5 grudnia
2001r. w sprawie polityki
inwestycyjnej w zakresie
odnowy infrastruktury
technicznej trakcji
tramwajowej i taboru
komunikacji miejskiej oraz
ustalania taryfy opłat w
lokalnym transporcie
zbiorowym na lata 20022006.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

zakup 20 u ywanych wagonów tramwajowych
w Wiedniu i Norymberdze.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa
Ilo zakupionych wagonów
tramwajowych.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%
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Cel operacyjny II-2: Poprawa dost pno ci komunikacyjnej.
Nazwa programu: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr LIV/529/04 RMK z dnia 25 sierpnia 2004 r.
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska UMK.
4. Jednostki realizuj ce: jednostki i Wydziały UMK oraz Spółka MPK w Krakowie.
1.

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania
/ działania realizuj ce
program

1. Wykorzystanie
1. Budowa
sieci kolejowej
Regionalnego
dla potrzeb
Dworca
transportu
Autobusowego.
miejskiego i
aglomeracyjnego.
2. Rozbudowa
infrastruktury
technicznej
obsługi
transportu, takiej
jak: dworce
autobusowe,
zintegrowane
w zły
przesiadkowe,
system sterowania
ruchem.
2. Aktywizacja
dworca
autobusowego
CZY YNY

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
Zadanie zrealizowane
1. Budowa Regionalnego Dworca Autobusowego po
wschodniej stronie Dworca Głównego PKP
Zrealizowany zakres rzeczowy RDA:
- parterowy budynek z 7 kasami i przestronn
poczekalni ,
- 2 płyty postojowe z 32 zadaszonymi
stanowiskami dla autobusów
- przy dolnej płycie RDA przystanki dla
autobusów komunikacji miejskiej
Przeznaczenie: przede wszystkim odprawa
autobusów dalekobie nych i podmiejskich.

zadanie w cz ci zrealizowane.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
Liczba wybudowanych
obiektów infrastruktury
drogowej (1 szt.).
Liczba wybudowanych
przystanków komunikacji
zbiorowej (3 szt.).

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

100%

70%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania
/ działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

3. Stworzenie
warunków do
rozwoju Portu
Lotniczego Balice
wraz z jego
otoczeniem, jako
w zła
intermodalnych
rodków
transportu.
4. Poprawa standardu 1. Krakowski Szybki
usług komunikacji
Tramwaj (KST).
publicznej
i zwi kszenie jej
roli w celu
podniesienia
konkurencyjno ci
tej formy
transportu w
stosunku do
komunikacji
indywidualnej.
2. Sterowanie ruchem
dla KST.
3. Pas tramwajowoautobusowy w
ul. Lubicz wraz

W trakcie realizacji
Z uwagi na rozwi zanie umowy z dotychczasowym
Wykonawc zaszła potrzeba ponownego
przeprowadzenia procedury przetargowej.
-przeprowadzono ponownie procedur przetargow na
realizacj zad. inw. „Linia tramwajowa Kurdwanów Kamienna wraz z przebudow Ronda Grzegórzeckiego
i al. Powstania Warszawskiego”.

W trakcie realizacji
- rozstrzygni ty przetarg,
- podpisany kontrakt z firm Siemens.
W trakcie realizacji
- podpisana decyzja o współfinansowaniu projektu
„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji

50%
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Cele i priorytety

2. Rozwój
miejskiego
transportu
zbiorowego

Zaplanowane zadania
/ działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

z przebudow
ul. Rakowickiej
- Przedłu enie linii
KST do os. Krowodrza
Górka wraz z budow
terminala autobus.
4. Układ
komunikacyjny na
terenie
Krakowskiego
Centrum
Komunikacyjnego
(KCK).
1. Zakup 24 wagonów
tramwajowych.

krakowskiej - etap I” ze rodków EFRR w ramach
działania 1.6 ZPORR,
trwaj procedury przetargowe.

-

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

W trakcie realizacji
- trwaj prace budowlane.

W trakcie realizacji
- wyłoniono dostawc taboru.

2. Modernizacja
W trakcie realizacji
- projekt „Modernizacja Stacji Obsługi i Remontów
zaplecza
MPK S.A. dostosowuj cej standard obsługi do
remontowego taboru
wymogów technicznych niskopodłogowego taboru
tramwajowego (TR).
tramwajowego”,
- uzyskano pozwolenie na budow .
3. Modernizacja
Zadanie zrealizowane
torowiska
w ramach projektu pn. „Przebudowa ci gu tramwajowo tramwajowego w ul. autobusowego w ulicach Monte Cassino-KapelankaMonte Cassino Bro ka” współfinansowano w ramach ZPORR Kapelanka - Bro ka. Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego
układu transportowego” Zakres rzeczowy:

50%

Długo zmodernizowanych
odcinków sieci
tramwajowej (3 km).
Liczba wybudowanych
zintegrowanych przystanków

100%

155

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania
/ działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

-

-

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

modernizacja odcinka sieci tramwajowej o długo ci komunikacji zbiorowej (2
ok. 3,0 km w ci gu ulic: Monte Cassino - Kapelanka szt).
- Bro ka,
Liczba zmodernizowanych
budowa wspólnego pasa tramwajowo-autobusowego przystanków komunikacji
zbiorowej (10 szt).
w ci gu ul. Monte Cassino,
budowa wspólnych przystanków komunikacji
zbiorowej w ci gu ul. Monte Cassino (2 przystanki)
w s siedztwie skrzy owania z ul. Szwedzk ,

-

4. Utworzenie Zarz du
Transportu
Miejskiego (ZTM).
5. Doprowadzenie do
porozumienia
przewo ników
w sprawie
jednolitego systemu
taryfowego.
6. Odnowa taboru
tramwajowego
i autobusowego.

modernizacja 10 przystanków tramw. w ci gu
ul. Kapelanka – Bro ka,
- modernizacja torowiska tramw. w ci gu ww. ulic.
W trakcie realizacji
- powierzono Zarz dowi Dróg i Komunikacji
w Krakowie funkcj Miejskiego Transportu
Publicznego (Zarz dzenie Nr 1847/2005 PMK z dnia
17 pa dziernika 2005 r.).
• realizacja nast pi w ramach projektu caravel
(program civitas II).

W trakcie realizacji
- zakup 48 autobusów (w tym 16 autobusów
wielkopojemnych - przegubowych oraz 32 midibusy,
- zakup 20 u ywanych wagonów tramwajowych
w Wiedniu i Norymberdze,
- przeprowadzono procedur przetargow oraz
wyłoniono dostawc - 24 tramwaje niskopodłogowe.

50%

100%
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Cel operacyjny II-2: Poprawa dost pno ci komunikacyjnej.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Polityka Transportowa dla Krakowa wraz z polityk parkingow .
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Jednostki realizuj ce: Zarz d Dróg i Komunikacji, Zarz d Gospodarki Komunalnej w Krakowie.
Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego programu

1. Przeprowadzono konsultacje: społeczne, przewo ników miejskich, instytucji zwi zanych z
transportem miejskim,
2. Opracowanie projektu zaktualizowanej polityki transportowej zawieraj cej zgłoszone uwagi i
Polityka Transportowa dla
sugestie,
Krakowa wraz z polityk
3. Przygotowanie wersji „medialnej”,
parkingow .
4. Przygotowano wyst pienie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Małopolskiego
o uzgodnienie zakresu stopnia szczegółowo ci informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na rodowisko.

Stopie
zaawansowania
działa (%)

50 %

Cel operacyjny II-2: Poprawa dost pno ci komunikacyjnej.
1.
1.
2.
3.

Nazwa programu: Program modernizacji i rozwoju układu drogowego oraz systemów sterowania ruchem.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Jednostki realizuj ce: Zarz d Dróg i Komunikacji, Zarz d Gospodarki Komunalnej w Krakowie.
Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego
programu

Program modernizacji i rozwoju układu Program modernizacji i rozwoju układu drogowego - cz. I Układ Drogowy
drogowego oraz systemów sterowania Podstawowym celem pierwszej cz. opracowania była weryfikacja w dotychczasowych
ruchem.
dokumentach ustale dot. kształtu i parametrów funkcjonalnych docelowej sieci

Stopie
zaawansowania
działa (%)
100%
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Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego
programu
drogowej miasta oraz propozycja jego etapowania w oparciu o przyj te przepustowo ci
oraz zgodno ci z polityk transportow miasta. Zakresem opracowania obj to
inwentaryzacj funkcjonaln aktualnej sieci drogowej miasta, inwentaryzacj wydanych
Decyzji WZ i ULI CP, analiz i aktualizacj potencjałów ruchotwórczych miasta wraz z
analiz przestrzenn rozkładu podró y miejskich.
Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych elementów układu drogowego - cz. II
Opracowanie analizy efektywno ci ekonomicznej do programu modernizacji i rozwoju
sieci drogowej uwzgl dniaj cej:
- oszacowanie kosztów inwestycyjnych dla 20 zada pierwszej kolejno ci realizacji
- wykonanie analiz efektywno ci ekonomicznej dla 20 zada jw.
- ustalenie etapowania rozwoju sieci drogowej z uwzgl dnieniem kryterium ruchowego
(wyniki opracowania cz. pierwszej) oraz kryterium ekonomicznego.

Stopie
zaawansowania
działa (%)

100%

Ocena oddziaływania na rodowisko - cz. III
Ocena oddziaływania na rodowisko dla ww. zadania
Podj cia tematu uzale nione jest od odpowiedzi na pismo nr GO-06.7020-1/572/06 z dnia
09.02.2006r. skierowane do Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz
do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska z wnioskiem o
ustalenie zakresu i stopnia szczegółowo ci informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na rodowisko dla ww. programu.
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Cel operacyjny II-2: Poprawa dost pno ci komunikacyjnej.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Wieloletni plan działalno ci Spółki MPK S.A. w Krakowie.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Jednostki realizuj ce: Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.
Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego /
planowanego programu

Wieloletni plan działalno ci Spółki Opracowano projekt planu, który jest w trakcie opiniowania MPK S.A. w Krakowie
Rada Nadzorcza Spółki jeszcze nie przyj ła Planu.

Stopie zaawansowania działa (%)
80%

Cel operacyjny II-3: Rozwój infrastruktury technicznej.
1. Nazwa programu: Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XC/870/97 RMK z dnia 24 wrze nia 1997 r.
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
4. Jednostka realizuj ca: Zarz d Gospodarki Komunalnej.
Cele i priorytety
Rozwój
infrastruktury
technicznej

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
19 zada - przył cza
wodoci gowe o
ł cznej liczbie 158
szt.
37 zada – przył cza
kanalizacji sanitarnej

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
19 zada - przył cza wodoci gowe o ł cznej liczbie
158 szt.
36 zada – przył cza kanalizacji sanitarnej o ł cznej
liczbie 505 szt.
4 zadania – przył cza kanalizacji ogólnospławnej o
ł cznej liczbie 13 szt

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
Liczba zrealizowanych
przył czy.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

96,6%
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
o ł cznej liczbie 523
szt.
4 zadania– przył cza
kanalizacji
ogólnospławnej o
ł cznej liczbie 13 szt
Kanalizacja opadowa
długo ci 120mb

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

1 zadanie - . kanalizacja opadowa dług. 120mb

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

Cel operacyjny II–3: Rozwój infrastruktury technicznej
1. Nazwa programu: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz dze wodoci gowo - kanalizacyjnych MPWiK S.A w Krakowie na lata
2004-2013.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr LXIV/596/04 RMK z dnia 3 listopada 2004 r.
3. Jednostka koordynuj ca: MPWiK S.A.
4. Jednostka realizuj ca: MPWiK S.A.
Cele i priorytety
1. Dostawa wody
pitnej
wszystkim
mieszka com
Gminy
Miejskiej
Kraków o

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
1. Budowa i
modernizacja sieci
wodoci gowej

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

10 705 m

% wykonania planu

119,30%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

jako ci zgodne z
normami
polskimi i Unii
Europejskiej
1. Przebudowa i
2. Uzdatnianie
modernizacja
pobranej wody
zakładów
surowej o
uzdatniania wody
jako ci zgodnej
oraz pozostałych
z normami
urz dze
polskimi i Unii
wodoci gowych
Europejskiej
3. Oczyszczenie
1. Rozbudowa i
wszystkich
Modernizacja
dostarczonych
Oczyszczalni
cieków
cieków Płaszów II
wraz z
przedsi wzi ciami
towarzysz cymi
4. Odbiór cieków
od wszystkich
mieszka ców
Gminy
Miejskiej
Kraków

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

•

•
1. Budowa Kolektora
•
Dolnej Terasy Wisły

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

przebudowa i modernizacja zakładów uzdatniania
wody oraz pozostałych urz dze wodoci gowych
2 541 tys.zł

% wykonania planu

239,90%

opó nienie w post pie robót jest konsekwencj
problemów finansowych Lidera Konsorcjum (firma
MAXER S.A.). W marcu 2005 r. ogłoszono upadło
firmy. Dzi ki inicjatywom i zaanga owaniu Miasta
oraz MPWiK S.A. doprowadzono do zmiany Lidera i
powierzono t funkcj drugiemu konsorcjantowi tj.
firmie Hydrobudowa l sk S.A., co umo liwiło
dalsz kontynuacj realizacji Kontraktu
kwota wydatkowana: 11 990 tys. zł
zrealizowany zakres rzeczowy na dł 144 m
Zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w
ramach projektów uzupełniaj cych do zadania
„Oczyszczalnia Płaszów II” i b dzie
współfinansowane ze rodków Funduszu
Spójno ci.Zrealizowany zakres prac sfinansowany
był wyprzedzaj co przez Spółk ze wzgl dów
formalnych (wa no pozwolenia na budow ) oraz
terenowo- prawnych (zobowi zania wobec
wła cicieli jednej z nieruchomo ci, przez któr

% wykonania planu

36,10%

% wykonania planu

2,10%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

5. Odbiór cieków 1. Rozbudowa i
•
modernizacja
od wszystkich
systemu
mieszka ców
kanalizacyjnego
Gminy
Miejskiej
Kraków
1. Budowa rozdzielczej •
6. Umo liwienie
sieci wodoci gowej
dost pu do sieci
na obszarach
wodoci gowej
pozbawionych tej
wszystkim
infrastruktury.
mieszka com
Gminy
Miejskiej
Kraków

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
przebiega wspomniany kolektor).
zrealizowany zakres rzeczowy:19 627 m

zrealizowany zakres rzeczowy 13 245 m
Ni sze ni planowano wykonanie zada Programu
było spowodowane m.in. wydłu aj cymi si w czasie
procedurami uzyskiwania pozwole na budow .

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

% wykonania planu

189,50%

% wykonania planu

82,80%
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Cel operacyjny II-3: Rozwój infrastruktury technicznej.
1. Nazwa programu: Program „Woda dla wszystkich”.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXXV/306/04 RMK z dn. 7 stycznia 2004 r.
3. Jednostka koordynuj ca: MPWiK S.A.
4. Jednostka realizuj ca: MPWiK S.A.
Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

1. Budowa rozdzielczej •
1. Umo liwienie
sieci wodoci gowej
dost pu do sieci
na obszarach
wodociagowej
pozbawionych tej
wszystkim
infrastruktury.
mieszka com
Gminy
Miejskiej
Kraków.

budowa rozdzielczej sieci wodoci gowej na
obszarach pozbawionych tej infrastruktury na dł.
13 245 m.
Ni sze ni planowano wykonanie zada Programu
było spowodowane m.in. wydłu aj cymi si w czasie
procedurami uzyskiwania pozwole na budow .

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
% wykonania planu

Stopie
realizacji
programu
w%
82,80%

Cel operacyjny II-3: Rozwój infrastruktury technicznej.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Kierunki polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów miasta.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXIII/163/99 RMK z dnia 9 czerwca 1999 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Jednostka realizuj ca: Zarz d Gospodarki Komunalnej w Krakowie.
Cele i priorytety

1. Rozwój
infrastruktury
technicznej.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
1. Bie ce utrzymanie
elementów systemu.
2. Regulacja cieków

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

9 625 mb o warto ci
prace zwi zane z udra nianiem potoków oraz rowów 3 206 595,04 zł
melioracyjnych, przydro nych i wpustów ulicznych.

Stopie
realizacji
programu
w%
9,15 %
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

2. Ochrona
naturalnych.
terenów i
3. Odbudowa i budowa
zabudowa
rowów
•
przed
odwadniaj cych.
podtopieniami. 4. Rozbudowa i
3. Zmniejszenie
modernizacja
zagro enia
systemu kanalizacji
powodziowego.
opadowej.
4. Uporz dkowanie
gospodarki
wodnej.
5. Aktywizacja
•
terenów
pozbawionych
wła ciwego
odwodnienia.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
Utrzymanie przepompowni wód opadowych:
ul. Ks. Józefa; ul. Szparagowa; ul. Olszecka.
budowa kanalizacji opadowej:
ul. Paska - 192 mb; ul. Wujka - 405,7 mb;
ul. Darasza - 21 mb; ul. Rusznikarska - 37 mb
ul. Fatimska - 193 mb; ul.Ustronia bocz. - 34,5mb
ul. Hynka - 75 mb; os. Rybitwy Przewóz - 150 mb
ul. Banacha - 351 mb; os. Soboniowice - 30 mb
ul. Królowej Jadwigi - 602,5 mb; Tor kajakowy 460,5 mb; ul. Pra mowskiego - 30mb; ul. Wesele 214,6 mb; ul. Ks. Meiera - 120,1 mb.
odbudowa rowów melioracyjnych.
Odwodnienie: ul. Panie skie Skały; ul.
Kochma skiego; rów Wróblowicki; rów Golikówka
II 1 517 mb o warto ci 436 058,00 zł.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

17 000 szt. o warto ci
345 681,73 zł.
3 szt. pompowni o warto ci
22 100,00 zł.
2 917 mb o warto ci
4 231 617,00 zł

Cel operacyjny II-3: Rozwój infrastruktury technicznej.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Polityka inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999-2018.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr CXIX/1050/98 RMK z dnia 3 czerwca 1998 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Jednostka realizuj ca: Zarz d Cmentarzy Komunalnych.
Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

1. Cmentarz
1. Uzyskanie decyzji
ULICP dla terenu o
Pr dnik
Czerwony - ul.
pow. ok. 4 ha.
2. Wykonanie projektu
Powsta ców
(teren po KDZ).
budowlanego.
3. Uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na
budow , budowa
ogrodzenia ok. 1 000
mb.

•
-

uzyskano decyzje ULICP dla terenu o pow. 4 ha:
wykonano projekt budowlany,
wybudowano ogrodzenie ok. 1000 mb,
przewidywany termin wydania decyzji o pozwoleniu
na budow - do 15.03.2006r.

Zakres rzeczowy.
Zakres finansowy.

100%
100%

2. Cmentarz przy 1. Adaptacja projektu
ul.
uniwersalnego
Bie anowskiej kolumbarium.
poszerzenie.
2. Budowa
kolumbarium około
100 nisz urnowych.
3. Adaptacja projektu
budowlanego dla
budowy parkingu
zielonego.
4. Rozpocz cie budowy
parkingu zielonego.

•

wykonano adaptacj projektu uniwersalnego
kolumbarium:
wybudowano kolumbarium na 90 nisz urnowych,
wykonano adaptacj projektu budowlanego dla
budowy parkingu zielonego,
rozpocz to budow parkingu zielonego.

Zakres rzeczowy.
Zakres finansowy.

100%
100%

Zakres finansowy.
wykonano raport oddziaływania na rodowisko
z uwagi na protesty mieszka ców uniewa niono
przetarg na udzielenie koncesji na roboty budowlane,
z uwagi jw. zawieszono post powanie o ULICP do
czasu przeprowadzenia sonda u.

100%

3. Wprowadzenie 1. Wykonanie raportu
alternatywnej
oddziaływania na
formy chowania
rodowisko.
zmarłych
2. Uzyskanie decyzji
poprzez
ULICP.
spopielenie
3. Przeprowadzenie

-

•
-
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Cele i priorytety
zwłok - budowa
spopielarni.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

zamówienia
publicznego na
udzielenie koncesji
na roboty budowlane
(wraz z projektem i
uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na
budow ).

Cel operacyjny II-3: Rozwój infrastruktury technicznej.
1. Nazwa Programu: Plan strategiczny MPEC S.A. w Krakowie na lata 1996-2005 oraz Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie
zaspakajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr LXVII/656/96 RMK z dnia 18 grudnia 1996 r.
3. Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
4. Jednostki realizuj ce: MPEC S.A. w Krakowie.
Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Podł czenie
1. Podł czenie
nowych
odbiorów o mocy
odbiorców.
16,03 MW.
Poszerzenie
zakresu sprzeda y
ciepła,
zwi kszenie
konkurencyjno ci.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

Stosunek mocy podł czonej
podł czono odbiorców o mocy 19,406 MW.
do
wielko ci planowanej
(podł czenie wi kszej liczby obiektów do sieci
wyra
ony w %.
cieplnej w stosunku do wielko ci planowanej wynika
z faktu, e cz
obiektów zostało zgłoszonych przez
naszych klientów i wprowadzonych do planu w
trakcie jego realizacji).

Stopie
realizacji
programu
w%
121%
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Cele i priorytety
2. Program ciepłej
wody
u ytkowejzwi kszenie
odbioru ciepła w
okresie
całorocznym,
zwi kszenie
konkurencyjno ci.
3. Modernizacja
istniej cych
kotłowni
gazowych i
olejowychzwi kszenie
niezawodno ci
dostawy ciepła z
lokalnych
kotłowni
gazowych i
olejowych
4. Wymiana sieci
cieplnych
zwi kszenie
niezawodno ci
dostawy ciepła z
msc.
5. Wymiana
armatury
zwi kszenie

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

1. Przystosowanie 13
•
obiektów do odbioru
ciepłej wody
u ytkowej.

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

przystosowano 25 obiektów do odbioru ciepłej wody Stosunek liczby obiektów
podł czonych do wielko ci
u ytkowej.
(przystosowanie wi kszej liczby obiektów do odbioru planowanej wyra ony w %.
cwu w stosunku do wielko ci planowanej wynika z
faktu, e 12 obiektów zostało zgłoszonych przez
naszych klientów i wprowadzonych do planu w
trakcie jego realizacji).

Stopie
realizacji
programu
w%
192%

1. Modernizacja 6
kotłowni gazowych.

•

zmodernizowano 5 kotłowni gazowych.
(modernizacj kotłowni przy ul. Szewskiej 14
przeniesiono na termin pó niejszy do czasu
uregulowania spraw własno ciowych budynku).

Stosunek liczby
zmodernizowanych
kotłowni do wielko ci
planowanej wyra ony w %.

83%

1. Wymiana 10 662 m
sieci cieplnych.

•

Stosunek długo ci
wymienionej sieci cieplnej
do wielko ci planowanej
wyra ony w %.

84%

1. Wymiana 310 szt.
zaworów i zasuw.

•

wymieniono 8 930 m sieci cieplnych
(zrezygnowano z wykonania kilku zada w zakresie
małych rednic, w zamian za to wykonano zadanie
„Modernizacja sieci cieplnej Dn500 mm w zwi zku z
budow Szybkiego Tramwaju i modernizacj Ronda
Mogilskiego”).
wymieniono ł cznie 312 zaworów i zasuw.

Stosunek liczby zaworów
wymienionych do wielko ci
planowanej wyra ony w %.

101%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla oceny
realizacji zada / działa

niezawodno ci
dostawy ciepła z
msc.

Stopie
realizacji
programu
w%

Cel operacyjny II-3: Rozwój infrastruktury technicznej.
1.
2.
3.
4.

Nazwa Programu: Zało enia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe.
Program obowi zuj cy: Uchwała nr XLVII/444/04 RMK z dnia 12 maja 2004 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Jednostki realizuj ce: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Cele i priorytety

1. Zaspokojenie
potrzeb
odbiorców
energii, przy
zachowaniu
poziomu,
jako ci i
pewno ci
dostaw.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
1. Badanie zgodno ci
planów rozwoju
przedsi biorstw
energetycznych z
Zało eniami.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

przeprowadzenie badania i analiza w formie
sprawozdania.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
Zakres rzeczowy.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%
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Cel operacyjny II-3: Rozwój infrastruktury technicznej.
1.
2.
3.
4.

Nazwa Programu: „System ciepłowniczy miasta Krakowa”.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Jednostki realizuj ce: MPEC S.A. w Krakowie (DJ - Dyrektor Jednostki Realizuj cej Projekt).
Nazwa programu

1. System ciepłowniczy
miasta Krakowa

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowanego/planowanego
programu
1. W roku 2005 Uchwał Zarz du nr 1/23/05 powołano Dyrektora Jednostki
Realizuj cej Projekt.
2. Zło ono do Komisji Europejskiej „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
Funduszu Spójno ci (zarejestrowany 13.08.2004r.).
3. W ramach projektu planowana jest realizacja nast puj cego zakresu prac:
- modernizacja sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych o długo ci 99 km,
- modernizacja sieci ciepłowniczych niskoparametrowych o długo ci 33 km,
ł cznie z zamian 13 w złów wymiennikowych grupowych na 432 w zły
indywidualne oraz modernizacj 103 w złów wymiennikowych indywidualnych.
4. W dniu 09.12.2005r. Komisja Europejska podj ła Decyzj o przyznaniu pomocy
w ramach Funduszu Spójno ci dla Projektu.

Stopie zaawansowania działa (%)
Z planowanych 8 przetargów do
wykonania w latach 2005-2006, w
2005 roku przygotowano
dokumentacj przetargow dla 4
przetargów.

Cel operacyjny II-4: Rozwój sektora małej i redniej przedsi biorczo ci.
1.
2.
3.
4.

Nazwa Programu: Program wspierania rozwoju przedsi biorczo ci w zakresie małych i rednich przedsi biorstw w Krakowie.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr LXXX/681/01 RMK z dnia 6 czerwca 2001 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.
Jednostki realizuj ce SR, BP, AU, SA, ML, GS, PD, EK, GUP, ZBK.
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Cele i priorytety
1. Społeczna
partycypacja.

2. Wskazywanie
terenów
mo liwych do
inwestowania

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Ilo obszarów obj ta
Zadanie realizowane na bie co. Realizacja poprzez:
uwagami (26).
składanie wniosków do planu, udział w wyło eniu do
publicznego wgl du projektu planu, udział w dyskusji
publicznej, składanie uwag do projektu planu dla
obszarów: Koncentracji Usług:
„Bronowice Wielkie Wschód”, „Opatkowice - Wschód”,
„Opatkowice - Zachód”, „dla Trasy Nowopłaszowskiej”,
„Sidzina Południe”, „III Kampus UJ - Zachód”, „III
Kampus UJ - Wschód”, „w rejonie ulic Skotnicka Działowskiego”, „Czy yny - D bie”, „Otoczenia Portu
Lotniczego Kraków - Balice”, „Branice”, „Zabłocie”,
„Krzemionki”, „Wzgórze w. Bronisławy”, „Rejon Fortu
Skała”, „Bodzów - Kostrze”, „Chełm Zakamycze II”,
„Bonarka”, „Barycz”, „Otoczenie Lasu Wolskiego”,
„P kowicka - Glogera”, „rejon ulicy Pacho skiego”,
„Ruczaj - Zaborze”, „Kobierzyn - Zalesie”, „Cmentarz Pr dnik Czerwony”.
1. Wskazywanie
Projekty miejscowych planów zagospodarowania
Zadanie realizowane w
terenów mo liwych przestrzennego wyznaczaj nowe obszary do
sposób odmienny/
do inwestowania w
zainwestowania w zakresie zgodnym z przyj tym przez
dezaktualizacja instrumentu.
mie cie w
Rad Miasta Krakowa Studium uwarunkowa i
miejscowym planie
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
ogólnym
Krakowa oraz Strategii Rozwoju Krakowa.
Biuro Planowania Przestrzennego realizuje niniejsze
zagospodarowania
zadanie odmiennie, bowiem nie przewiduje si
przestrzennego
Miasta Krakowa i w opracowania miejscowego planu ogólnego
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, natomiast we
wszystkich opracowywanych planach miejscowych
dla danych
„aktywizuj co-inwestycyjnych” i „porz dkuj cych”
obszarów.
wskazuje si tereny przeznaczone pod inwestycje.

1. Społeczna
partycypacja w
procesie
planistycznym
wynikaj ca z ustawy
o zagospodarowaniu
przestrzennym.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Sporz dzana była analiza funkcjonalno-przestrzenna
Krakowa pn. „Mapa mo liwo ci lokalizacyjnych
inwestycji w Krakowie”. Opracowanie obejmie
nieruchomo ci na terenie całego Miasta, proponowane do
zagospodarowania przez potencjalnych inwestorów z
uwzgl dnieniem ró nych form własno ci: gminna,
Skarbu Pa stwa. Opracowanie obejmie 36 lokalizacji. Po
ostatecznym ko cowym odbiorze opracowania, zostanie
ono wdro one jako oferta lokalizacyjna dla potencjalnych
inwestorów dost pna jako program u ytkowy w formie
wyszukiwarki na stronach internetowych Urz du Miasta
Polityka rozwoju przestrzennego i ochrony rodowiska”
1. Wyznaczenie
3. Wyznaczenie
oraz miejscowy plan ogólny zagospodarowania
obszarów
obszarów
przestrzennego nie obowi zuj .
strategicznych w
strategicznych w
Strategiczne obszary aktywizacji i rozwoju: gospodarcze,
„polityce rozwoju
„polityce
naukowo-technologiczne i kulturowe, zostały okre lone
przestrzennego i
rozwoju
ochrony rodowiska” w obowi zuj cym Studium uwarunkowa i kierunków
przestrzennego i
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
zwi zanej
ochrony
(Zadanie realizowane w sposób odmienny/
z miejscowym
rodowiska”.
dezaktualizacja instrumentu.)
planem ogólnym
zagospodarowania
przestrzennego
m. Krakowa
(„Centrum
Komunikacyjno Komercyjne”,
Obszar „D bie”,
Obszar „Ludwinów Zakrzówek”, Obszar
„Zabłocie”, Obszar

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
„Olsza”, Obszar
„Kraków -Wschód”,
Obszar Kazimierz”).
2. Powiadamianie
pisemne samorz dów
gospodarczych o
przyst pieniu do
sporz dzenia
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego w
celu umo liwienia im
aktywnego
uczestnictwa w
tworzeniu planów
rozwoju miasta.
3. Ustalenie w Studium
uwarunkowa i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego zasad
lokalizacji
wielkopowierzchniow
ych obiektów
handlowych o
powierzchni
handlowej powy ej
2 000 m2
ograniczaj cych
mo liwo ich

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Zadanie realizowane na bie co. Realizacja dotyczy
sporz dzanych planów miejscowych dla obszarów: „dla
Trasy Nowopłaszowskiej”, „Sidzina Południe”, „w
rejonie ulic Skotnicka - Działowskiego”, „Czy yny D bie”, „Branice”, „Krzemionki”, „Bodzów - Kostrze”,
„Chełm Zakamycze II”, „Barycz”, „Otoczenie Lasu
Wolskiego”, „P kowicka - Glogera”, „rejon ulicy
Pacho skiego”, „Ruczaj - Zaborze”, „Kobierzyn Zalesie”, „Cmentarz - Pr dnik Czerwony” oraz zmiany
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa w zakresie wyznaczenia
obiektów handlowych o powierzchni powy ej 2000 m2.
Zadanie przygotowywane. Zbieranie wniosków do
zmiany Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
dotycz cych wyznaczenia obiektów handlowych o pow.
powy ej 2000 m2.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

budowy w strefie
wielkomiejskiej i
miejskiej.
4. Wyznaczenie nowych Zadanie zrealizowane. Strategiczne obszary aktywizacji i
rozwoju: gospodarcze, naukowo-technologiczne i
obszarów
strategicznych miasta. kulturowe, zostały okre lone w obowi zuj cym Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa.
5. Ustalenie w
Zadanie realizowane na bie co. Realizacja poprzez:
miejscowych planach - dopuszczanie w terenach zabudowy mieszkaniowej
zagospodarowania
budowy lokali usługowych,
przestrzennego
- dopuszczanie w terenach mieszkaniowo-usługowych
zasady planowania na
budowy lokali usługowych oraz odr bnych obiektów
osiedlach i terenach
usługowych.
mieszkalnych
obiektów handlowych
o powierzchni
sprzeda owej do 400
m2.
6. Obj cie priorytetem Zadanie realizowane na bie co. Realizacja poprzez
wniosków,
przeznaczanie terenów w planach miejscowych na
dotycz cych
funkcje: usługowe, produkcyjne, naukowo-badawcze,
lokalizacji inwestycji inkubatory przedsi biorczo ci, odpowiednio do
generuj cych
charakteru obszaru planu i kierunków rozwoju wg
tworzenie stałych
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
miejsc pracy, w
przestrzennego Miasta Krakowa.
zakresie:
Obszary: „Branice”, „Czy yny - D bie”, „dla Trasy
- przyst powania do
Nowopłaszowskiej”, „Bonarka”, „P kowicka - Glogera”,
sporz dzania
„Barycz”.
miejscowych planów

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
zagospodarowania
przestrzennego,
- wydawania decyzji o
warunkach
zabudowy i
zagospodarowania
terenu,
- wydawania decyzji o
pozwoleniu na
budow .
7. Stosowanie
długoterminowych
okresów dzier awy
miejskich targowisk
stałych.
8. Przyznanie swobody
w zakresie czasu
pracy placówek
handlowych,
usługowych i
gastronomicznych.
9. Dofinansowanie
remontów obiektów
gminnych na
targowiskach.
10. Stosowanie obni ki
stawki czynszowej
dla najemców lokali
u ytkowych

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Wszystkie targowiska zlokalizowane na gruntach Miasta
były dzier awione na podstawie długoterminowych
umów dzier awy.
Zadanie zrealizowane. Zgodnie z uchwał Nr
XCIV/626/93 RMK z dnia 15 pa dziernika 1993 r. w
sprawie otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych, o czasie otwierania i zamykania placówek
decyduj podmioty prowadz ce tego typu działalno .

100%

Instrument w okresie sprawozdawczym nierealizowany
ze wzgl du na brak wniosków (obiekty gminne znajduj
si na 3 placach miejskich).

0%

Zadanie realizowane na bie co. Stawki czynszu najmu
lokali u ytkowych usytuowanych przy aktualnie
remontowanym pasie drogowym były obni ane zgodnie z
zasadami wprowadzonymi w uchwale Nr

Ilo najemców
korzystaj cych z czasowego
obni enia stawki
czynszowej na 1 m2 lokalu

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
wynaj tych w trybie
przetargowym w
budynkach
przylegaj cych do
pasa drogowego
gdzie prowadzone s
długotrwałe roboty
remontowe
i inwestycyjne.

11. Mo liwo
rozliczenia w
opłatach
czynszowych lokalu
u ytkowego
nakładów
poniesionych na
wymian instalacji
wewn trznej, stolarki
okiennej i podłóg.
12. Obni anie na czas
remontu stawek
czynszowych za
lokale u ytkowe do
poziomu stawek
eksploatacyjnych.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

LXXXV/802/97 RMK z dnia 18 czerwca 1997 r. w
sprawie obni enia stawek czynszu za najem lokali
u ytkowych stanowi cych własno Gminy w zwi zku
ze spadkiem dochodów najemców lokali
spowodowanych prowadzeniem prac remontowych i
inwestycyjnych w ci gach handlowych oraz przepisem
wykonawczym do tej uchwały, tj. uchwał Nr 1124/97
Zarz du Miasta Krakowa z dnia 9 pa dziernika 1997 r. w
sprawie czasowego obni enia stawki czynszowej netto za
najem 1 m2 lokalu u ytkowego usytuowanego w budynku
poło onym przy pasie drogowym, na którym prowadzone
s roboty remontowe i inwestycyjne (z pó n. zm.).
W okresie od I do X 2005 r. z ww. ulgi skorzystało 26
najemców lokali u ytkowych.
Miasto nie zawierało porozumie rozliczeniowych ze
wzgl du na niezgodno zadania z przepisami ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 1555 poz. 1014 z pó n. zm.), a w szczególno ci art.
18 ust. 1 w zwi zku z art. 138 ust. 1 pkt 10.

u ytkowego usytuowanego
w budynku poło onym przy
pasie drogowym, na którym
prowadzone s roboty
remontowe i inwestycyjne.
Z ulgi skorzystało 26
najemców lokali
u ytkowych.

Zadanie realizowane na bie co. Zgodnie z umowami
najmu lokali u ytkowych, których wzór okre lony został
w zarz dzeniu Nr 570/2005 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 kwietnia 2005 r., wynajmuj cy miał mo liwo
obni enia stawki czynszu najmu do poziomu stawki
eksploatacyjnej. W okresie od I do X 2005 r. obni ono na

Ilo najemców
korzystaj cych z mo liwo ci
obni enia na czas remontu
stawki czynszu najmu do
poziomu stawki
eksploatacyjnej.

Stopie
realizacji
programu
w%

0%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

czas remontu stawk czynszow dla 56 najemców lokali Obni ono na czas remontu
u ytkowych.
stawk czynszow dla 71
najemców lokali
u ytkowych.
Zadania realizowane na bie co. Na podstawie
13. Wyra anie zgody,
Ilo wniosków zło onych
Zarz dzenia Nr 570/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z przez najemców.
bez adnych
dnia 7 kwietnia 2005 r., najemcy realizuj cy działalno
warunków, na
przebran awianie lub komercyjn w lokalach pozyskanych w trybie
bezprzetargowym mogli po upływie 5 lat najmu dokona
dobran awianie
zmiany rodzaju działalno ci.
lokali u ytkowych
wynaj tych w trybie Najemcy lokali, którzy pozyskali prawo do lokalu w
post powaniu przetargowym maj mo liwo zmiany
przetargu
rodzaju działalno ci, z tym, e zgoda mo e by
nieograniczonego,
uwarunkowana przyj ciem wy szej stawki czynszu
a w odniesieniu do
najmu. Zasady ustalania stawek czynszowych przy
lokali wynaj tych
przebran owieniach i dobran owieniach reguluje ww.
w trybie
zarz dzenie. W okresie od I do X 2005 r. wpłyn ły
bezprzetargowym
lub przetargu
4 wnioski w tym zakresie.
celowego pod
warunkiem, e w
lokalu prowadzona
jest inna działalno
ni non profit i najem
trwa co najmniej
5 lat.
14. Utrzymanie
Zadania realizowane na bie co.
dotychczasowej
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, na wniosek
zasady
najemcy lokalu wyra ana jest zgoda na podnajem.
podnajmowania
lokali u ytkowych.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

15. Przygotowanie
prywatyzacji lokali
u ytkowych
znajduj cych si w
miejskich zasobach.

Zadanie zrealizowane. Sprzeda lokali u ytkowych
odbywa si w oparciu o dwie Uchwały Rady Miasta
Krakowa:
- Nr XXXIII/282/03 z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie
sprzeda y lokali u ytkowych, których własno
stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w
strefach: A, B, C, oraz lokali u ytkowych, które nie
znalazły najemcy po przeprowadzeniu co najmniej
trzech przetargów pisemnych na najem,
- Nr XXXVIII/351/04 z dnia 18 lutego 2004r. w
sprawie sprzeda y lokali u ytkowych stanowi cych
własno Gminy Miejskiej Kraków.

W wietle Uchwały Nr
XXXVIII/351/04, Miasto
zbyło do 18 listopada 2005r.
13 lokali u ytkowych na
rzecz najemców na ł czn
kwot 2 482 700 zł.

100%

16. Ulgi modernizacyjne
polegaj ce na
procentowym udziale
Miasta
w finansowaniu
inwestycji w zakresie
infrastruktury
technicznej na
targowiskach
miejskich – poprzez
zaniechanie płatno ci
czynszowych.
17. Przywrócenie zasady
nienaliczania
czynszu za
powierzchnie
wył czone

Zadanie realizowane na bie co. Ulgi modernizacyjne
przyznano:
- Sp. z o.o. „Tandeta”, w całkowitej kwocie 800.000
zł, miesi czne zaniechanie poboru czynszu (od
czerwca 2005r.) - 45 011 zł,
- M. piewak targowisko „Na Kozłówce”,
w całkowitej kwocie 2 528 zł.

100%

Zadania realizowane na bie co. Instrument realizowano
zgodnie z umow w sprawie dzier awy targowiska
„Tandeta”, warto wsparcia: 128 239 zł.
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18.

19.

20.

21.

z działalno ci
handlowej z powodu
remontu placu.
Przeprowadzenie
analizy podziału
powierzchni
dzier awy targowisk
miejskich wg
sposobu
zagospodarowania w
celu wył czenia z
powierzchni
handlowej du ych
ci gów
komunikacyjnych.
Utrzymanie stawek
czynszu
dzier awnego
targowisk miejskich
do 2005 roku
na poziomie roku
2000.
Aktualizacja listy
bran zanikaj cych
(preferencyjnych) i
kontynuacja ulg dla
nich.
Przeprowadzenie
analizy wysoko ci
obowi zuj cych

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Zadanie realizowane na bie co.
Analiza podziału powierzchni dzier awy targowisk
miejskich wykonywana była na bie co w miar potrzeb.

100%

Zadanie realizowane na bie co. Instrument był
wykonany zgodnie z Zarz dzeniem Nr 39/2005
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 stycznia 2005r. w
sprawie ustalenia wysoko ci stawek czynszu
dzier awnego w 2005r.

100%

W okresie sprawozdawczym adna z organizacji
Ilo
kupieckich ani rzemie lniczych nie wniosła o poszerzenie
listy bran preferowanych (zanikaj cych). Ostatnia
aktualizacja w 2001r. Zadanie mo e by wznowione
z chwil zgłoszenia takiej potrzeby.
Zadanie zrealizowane. Z przeprowadzonej analizy
wynika, e przy uwzgl dnieniu stawek rynkowych w
odniesieniu do lokali nie b d cych w zarz dzie Zarz du

zło onych wniosków.

0%

100%
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Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
stawek czynszowych
w lokalach
u ytkowych
stanowi cych
własno Miasta i
rozwa enie
mo liwo ci ich
regulacji.
22. Opracowanie zasady
zmniejszenia stawek
za wynajem
powierzchni piwnic
przynale nych do
lokali u ytkowych,
stanowi cych
własno Miasta.

23. Wprowadzenie
systemu kontroli
lokali u ytkowych
celem sprawdzania
czy prowadzona w
nich działalno jest
zgodna z
działalno ci
zapisan umowie
najmu, ze
szczególnym

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Budynków Komunalnych, nie ma uzasadnienia ani
mo liwo ci prawnej do podj cia działa zmierzaj cych
do obni enia stawek czynszu najmu. Obni ono jedynie
stawki wyj ciowe do przetargu dla oferentów
zamierzaj cych prowadzi w lokalu działalno
w zakresie rzemiosł preferowanych.
Zadanie zrealizowane. Stawki czynszu najmu w
odniesieniu do pomieszcze piwnicznych, zgodnie z § 1
Uchwały Nr 1719/2001 Zarz du Miasta Krakowa z dnia
29 pa dziernika 2001r., zostały obni one o 50% od 2002
r., o ile najemca wcze niej nie skorzystał ju z takiej
obni ki z innego tytułu. Obecnie na mocy Zarz dzenia Nr
570/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia
2005r. obni one s o 50% stawki czynszu najmu w
odniesieniu do pomieszcze piwnicznych przynale nych
do lokalu u ytkowego w przypadku lokali wystawionych
do wynaj cia w trybie aukcji.
Cz stotliwo
Zadanie zrealizowane. Przeprowadzana była okresowa
przeprowadzonych kontroli.
kontrola lokali u ytkowych w celu sprawdzenia, czy
najemca wykorzystuje lokal zgodnie z zawart umow
najmu.

100%

100%
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uwzgl dnieniem
lokali wynaj tych w
trybie
bezprzetargowym i w
przetargach
celowych.
24. Zinwentaryzowanie
niewykorzystanych
nieruchomo ci
pozostaj cych w
dyspozycji Miasta w
celu:
- okre lania ich
przydatno ci do
realizacji
przedsi wzi
gospodarczych,
- przedstawienia
szerokiej oferty dla
inwestorów,
deklaruj cych wol
u ytkowania ich w
celach
gospodarczych,
- przyst pienie do
planowanego
dozbrajania tych
nieruchomo ci
w odpowiedni
infrastruktur .

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Ilo zaewidencjonowanych
Zadanie realizowane na bie co. Pustostany lokali
pustostanów -239 lokali.
u ytkowych b d cych w zarz dzie Zarz du Budynków
Komunalnych s na bie co umieszczane na listach lokali
u ytkowych przeznaczonych do najmu w trybie przetargu
i nie wymagaj odr bnej inwentaryzacji. W odniesieniu
do lokali, które nie znajduj najemców w trybie
przetargów ustnych organizuje si przetargi pisemne przy
preferencyjnie niskiej stawce czynszowej.
Nieruchomo ci stanowi ce własno Gminy Miejskiej
Kraków, zb dne dla realizacji celów własnych gminy s
przygotowywane do zbycia. Podstawow zasad jest
zbywanie tych nieruchomo ci w drodze przetargu.
Nieruchomo ci do czasu ich zbycia lub docelowego
wykorzystania dla realizacji zada własnych gminy s
dzier awione na czas nieoznaczony lub czas okre lony.
Dla nieruchomo ci planowanych do zbycia
przygotowywane s materiały do wyst pienia z
wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
nieruchomo ci zbywane s dopiero po uzyskaniu tych
decyzji. Pozwala to okre li mo liwo zabudowy
nieruchomo ci, która zyskuje na warto ci i skraca
przyszłemu nabywcy czas na realizowanie inwestycji.
Od stycznia do pa dziernika 2005 r. Wydział Skarbu
Miasta przygotował i wyst pił do Wydziału Architektury

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
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25. Utrzymywanie na
stałym poziomie
stawek opłaty
targowej.

26. Opracowanie zasad
przyznawania ulg
indywidualnych w
podatku od
nieruchomo ci
szczególnie tym
firmom, które
poprzez inwestycje
zwi kszaj ilo
miejsc pracy.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

i Urbanistyki z 33 wnioskami o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy dla 33 nieruchomo ci
stanowi cych własno Gminy o ł cznej powierzchni
około 8 ha. W tym samym okresie Wydział Skarbu
Miasta uzyskał 35 decyzji o warunkach zabudowy, przy
czym 6 z nich nie jest ostatecznych. Przygotowano i
przeprowadzono przetargi na sprzeda 37 nieruchomo ci
o powierzchni około 3,4 ha. W wyniku
przeprowadzonych przetargów sprzedano 14
nieruchomo ci o powierzchni około 3,4 ha za ł czn cen
około 5 mln zł.
Zadanie realizowane na bie co. W okresie
Warto wsparcia:
sprawozdawczym odst piono od podwy szenia stawek
134 000zł.
opłaty targowej, wyznaczonych Uchwał
Nr LXXVIII/761/97 RMK z dnia 23 kwietnia 1997r.
Poprzez utrzymanie stawek opłat targowych na poziome
z lat ubiegłych, zmniejszono realne obci enia opłat
targow około 5 500 małych przedsi biorców
prowadz cych działalno handlow na targowiskach i
indywidualnych miejscach targowych.
Zadanie realizowane na bie co. Ulgi indywidualne w
podatku od nieruchomo ci udzielane były na wniosek
podatnika (tj. umarzanie, rozkładanie na raty zaległo ci
podatkowych, odraczanie terminu płatno ci nale no ci z
tytułu podatku rolnego, le nego, od nieruchomo ci, od
rodków transportowych, opłaty targowej) na podstawie
art. 48 i 67 Ordynacji podatkowej. W I, II i III kwartale
2005r. udzielono ulg 13 mikroprzedsi biorcom, 14
małym przedsi biorcom, 6 rednim przedsi biorcom.
Warto wsparcia: 736 330 zł.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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27. Tworzenie i
aktualizacja
zintegrowanego
zbioru informacji
przy współpracy
z jednostkami
administracji
rz dowej
i samorz dowej,
organizacjami
pozarz dowymi oraz
instytucjami
finansowymi w
zakresie:
funkcjonuj cych i
przewidywanych
rozwi za w zakresie
wspierania rozwoju
MSP, regulacji
prawnych dot. MSP
o charakterze
lokalnym,
ogólnokrajowym
i obowi zuj cych
w Unii Europejskiej,
przetargów (najem,
dzier awa, sprzeda )
organizowanych
przez UMK.

Zadanie realizowane na bie co. Zbiór informacji
publikowany był na stronie internetowej Magicznego
Krakowa www.krakow.pl w dziale „gospodarka” i na
stronie www.msp.krakow.pl. Redagowany był ponadto
portal internetowy www.ue.krakow.pl ze specjalnym
serwisem dla przedsi biorców, w którym na bie co
aktualizowane były informacje o dost pnych
programach, terminach konkursów, mo liwo ciach i
warunkach funkcjonowania na wspólnym rynku
europejskim.
Opublikowano na stronach www.msp.krakow.pl
informatory: „Jak zało y własn firm w Polsce” i
„Poradnik dla rozpoczynaj cego działalno
gospodarcz ”. Informator „Jak zało y własn firm w
Polsce” został równie opublikowany w formie
ksi kowej.
Wydawano w formie broszurowej i zamieszczano na
stronie www.msp.krakow.pl „Informator dla
przedsi biorców msp.krakow.pl”. W informatorze
zamieszczano artykuły po wi cone tematyce zwi zanej z
szeroko rozumian przedsi biorczo ci . Ponadto
wydawano w formie broszurowej i zamieszczano na
stronie www.ue.krakow.pl miesi cznik „Informator
Europejski ue.krakow.pl”, w którym zamieszczano
artykuły o tematyce europejskiej i informacje o
funduszach europejskich dla przedsi biorców.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%
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28. Współpraca z
samorz dami
gospodarczymi w
celu dostosowania
programu szkole ,
kursów i edukacji
zawodowej do
potrzeb rynku pracy.

Zadanie realizowane na bie co. W ramach działania
„Porozumienia na rzecz rozwoju przedsi biorczo ci w
Krakowie” Miasto na bie co współpracowało z
Grodzkim Urz dem Pracy, samorz dami gospodarczymi
i zawodowymi przy organizacji cyklicznych spotka
informacyjno-szkoleniowych dla MSP (zob. pkt. IV.2.6.).
W zwi zku z brakiem informacji na pisemne wyst pienie
GUP w Krakowie adresowane do samorz dów
gospodarczych w 2004r., GUP po otrzymaniu limitu
rodków Funduszu Pracy na 2005r. przyst pił do
opracowania planu oraz kierunków realizacji szkole na
podstawie własnego rozpoznania rynku pracy. Podstaw
sporz dzenia planu szkole była analiza danych
statystycznych dotycz ca liczby osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Urz dzie wg zawodów wyuczonych,
z drugiej strony analiza potrzeb szkoleniowych w
zakresie kwalifikacji zawodowych wyra ona w ilo ci
posiadanych ofert pracy oraz sygnalizowanych
zapotrzebowa i oczekiwa potencjalnych pracodawców.
Działaj c w trybie art. 109 ust. 9 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 ze zm.).
GUP w dniu 24.03.2005r. wyst pił z pro b do
Powiatowej Rady Zatrudnienia działaj cej przy
Prezydencie Miasta Krakowa z pro b o wydanie
pozytywnej opinii dotycz cej wyboru form aktywizacji
zawodowej bezrobotnych w tym szkole . Po uzyskaniu
pozytywnej opinii GUP niezwłocznie przyst pił do
opracowania planu, harmonogramu i realizacji szkole .
W wyniku podj tych działa przeprowadzono szkolenia

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%
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grupowe i indywidualne, które dały szans 953 osobom
bezrobotnym na zdobycie, uzupełnienie oraz
dopasowanie kwalifikacji zawodowych do kształtuj cego
si popytu na rynku pracy.
29. Wprowadzenie do
Zadanie zrealizowane. Do szkół ponadgimnazjalnych
gimnazjów, szkół
wprowadzono obowi zkowe zaj cia edukacyjne
rednich i
podstawy przedsi biorczo ci, które realizowane s w
zawodowych
liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych,
programu
technikach, zasadniczych szkołach zawodowych.
edukacyjnego na
Natomiast w gimnazjach zagadnienia zwi zane z
temat podstaw wiedzy kształtowaniem postawy przedsi biorczej realizowane s
w toku nauczania przedmiotu wiedza o społecze stwie w
w zakresie
ramach modułu wychowanie do aktywnego udziału w
przedsi biorczo ci
yciu gospodarczym. W toku realizacji programu
prowadzenia
nauczania przedsi biorczo ci w szkołach organizowane
samodzielnej
s m.in. spotkania z lud mi wykonuj cymi ró ne zawody
działalno ci
oraz wycieczki do zakładów pracy.
gospodarczej i
umiej tno ci
poszukiwania pracy.
Zadanie realizowane na bie co. W ramach
30. Prowadzenie
„Porozumienia na rzecz rozwoju przedsi biorczo ci w
konsultacji z
Krakowie” opiniowaniu zostały poddane projekty uchwał
samorz dami
podatkowych na 2006r.:Uchwała w sprawie okre lenia
gospodarczymi
stawek podatku od nieruchomo ci, od rodków
projektów aktów
prawa miejscowego transportowych oraz projekty wprowadzaj ce program
stanowionego przez pomocy de minimis dla przedsi biorców.
Podj ta została inicjatywa w sprawie zmiany regulacji
Miasto,
dotycz cej form zabezpieczenia zamówie
wpływaj cych na
realizowanych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków i
rozwój działalno ci
rozszerzenie dopuszczalnych form zabezpieczenia o
gospodarczej.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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31. Współudział
samorz dów
gospodarczych w
opracowywaniu
przygotowywanych
przez Miasto
raportów
dotycz cych MSP
w Krakowie.
32. Organizacja
cyklicznych spotka
informacyjnoszkoleniowych dla
MSP.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

weksel z por czeniem bankowym, zastaw na papierach
warto ciowych emitowanych przez jednostk samorz du
terytorialnego lub Skarb Pa stwa oraz listy
uwierzytelniaj ce wystawione przez organizacje
zrzeszaj ce przedsi biorców.
Podj to inicjatyw dotycz c mo liwo ci wykorzystania
instytucji
partnerstwa
publiczno-prywatnego
dla
intensyfikacji współpracy Miasta z MSP.
Zadanie realizowane na bie co. Przy współudziale
krakowskich instytucji i firm, w tym samorz dów
gospodarczych opracowany został „Raport o stanie
miasta 2004”. Instytucje te współpracowały tak e przy
opracowywaniu „Raportu o stanie przedsi biorczo ci w
Krakowie” w ramach prac zwi zanych z
przygotowywaniem nowelizacji Programu wspierania
rozwoju małej i redniej przedsi biorczo ci w Krakowie.
Zadanie realizowane na bie co. W okresie
sprawozdawczym zorganizowano:
- otwarte spotkania informacyjne dotycz ce dotacji z
funduszy unijnych - 5 spotka seminaryjnych
zorganizowanych przez podmioty współpracuj ce z
przedsi biorcami koszt ka dego z pi ciu spotka :
3 750 zł, zrealizowane we wrze niu i pa dzierniku
2005 roku,
- otwarte spotkania informacyjne dotycz ce skutecznej
konkurencji na rynku europejskim - 3 spotkania
seminaryjne zorganizowane przez podmioty
współpracuj ce z przedsi biorcami koszt ka dego z
trzech spotka : 3 750 zł, zrealizowane w listopadzie

(ł cznie ok. 150
uczestników),

(ł cznie ok. 100
uczestników).

100%

100%
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Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

2005 roku,
otwarte seminaria informacyjne dotycz ce systemów
GHP, GMP oraz HACCP dla pracowników
5 spotka informacyjnych.
odpowiadaj cych za wdro enie i funkcjonowanie
systemów w zakładzie produkcji i obrotu ywno ci 5 spotka informacyjnych zorganizowanych ł cznie
dla ponad 200 uczestników, koszty ł czne wszystkich
spotka : 21 270 zł,
- seminarium ”Zarz dzanie personelem w małych i
rednich przedsi biorstwach w kontek cie integracji
europejskiej”, 23.05.2005 r., koszt: 2 000 zł,
- seminarium ”Podatek od towarów i usług po wej ciu
Polski do Unii Europejskiej”, 27.06.2005r., koszt:
2 000 zł,
- seminarium ”Fundusze strukturalne - biznesplan”,
29.09.2005 r., koszt: 2 000 zł.
33. Opracowanie w
Zadanie realizowane na bie co. W ramach sektorowego
ramach programów
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Unii Europejskiej
Grodzki Urz d Pracy realizował projekt „Europejska
projektów takich jak Alternatywa”, którego celem była promocja adapcyjno ci
np. doskonalenie
i mobilno ci bezrobotnych na rynku pracy dzi ki
systemu wst pnego
nabywaniu i uzyskiwaniu dodatkowych kwalifikacji
kształcenia i
zawodowych i umiej tno ci pozazawodowych. Jednymi z
szkolenia
form wsparcia w projekcie były szkolenia zawodowe i
zawodowego
szkolenia z przedsi biorczo ci:
umo liwiaj cego
a) maj ce zapewni zdobycie kwalifikacji dotycz cych
dostosowanie
metod wykorzystywania nowoczesnych narz dzi
i przekwalifikowanie
komunikacyjnych np. prowadzenia spraw kadrowych
i płacowych, magazynu z zastosowaniem komputera,
zawodowe zgodnie
z wymogami rynku
(słu one wsparciu społecze stwa informacyjnego),

Stopie
realizacji
programu
w%

-

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
pracy.

34. Upowszechnianie
informacji
o mo liwo ciach
pomocy ze strony
samorz du,
administracji
rz dowej oraz
organizacji
pozarz dowych.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

b) zapewniaj ce zdobycie uprawnie i kwalifikacji
zawodowych np. kurs uprawnie SEP, spawacza,
technologa robót wyko czeniowych, kas fiskalnych,
kurs profesjonalnej pokojowej, kierowcy kategorii C,
fryzjera stylisty.
Do cz ci szkole został doł czony moduł nauki j zyka
obcego, dzi ki któremu beneficjenci b d mogli szuka
zatrudnienia poza granicami kraju oraz praktyka w
zawodzie zorganizowana przez jednostk szkol c .
GUP w I półroczu 2005r. kontynuował równie
realizacj projektu „Europejski Start Absolwenta”
realizowanego w ramach Programu Phare 2002 - aktywne
formy zapobiegania bezrobociu. Jednym z zada projektu
były szkolenia zawodowe maj ce na celu umo liwienie
70 uczestnikom projektu dostosowanie oraz nabycie
nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych
dopasowanych do zmieniaj cego si rynku pracy
zwłaszcza w kontek cie wst pienia Polski do Unii
Europejskiej. W ramach tego projektu zorganizowano 5
szkole o innowacyjnej tematyce je li chodzi o
krakowski rynek pracy.
Zadanie realizowane na bie co. Informacj o
mo liwo ciach pomocy ze strony samorz du,
administracji rz dowej oraz organizacji pozarz dowych,
a tak e dystrybucj odpowiednich materiałów
prowadzono:
- w Krakowskim Centrum Informacji Gospodarczej
prowadzonym wspólnie z Izb PrzemysłowoHandlow ,
ul. Floria ska 3; w Nowohuckim Centrum Informacji
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Opracowanie Karty
Przedsi biorcy,
w której
umieszczone byłyby
wszystkie prawa i
obowi zki
wynikaj ce z
przepisów oraz
instrumenty
wspieraj ce
prowadzenie
działalno ci
gospodarczej.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

prowadzonym we współpracy ze Stowarzyszeniem
na rzecz Rozwoju Nowej Huty, os. Centrum B9; na
Stanowisku Informacji o Funduszach Europejskich
przy Punkcie Obsługi Przedsi biorcy w Centrum
Administracyjnym UMK prowadzonym we
współpracy z FRDL MISTiA, Al. Powstania
Warszawskiego 10; w Punkcie Informacji
Europejskiej prowadzonym we współpracy z
Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji
Europejskiej, Plac Wszystkich wi tych 3/4;
- w całym okresie sprawozdawczym na stronie
internetowej www.msp.krakow.pl i ww.ue.krakow.pl.
Redagowano miesi cznik pn. Informator Europejski
„ue.krakow.pl”, w którym prezentowano w znacznej
cz ci informacje przeznaczone dla przedsi biorców
dotycz ce programów, funduszy, dostosowania do
wymogów unijnych itd. Informator ten był rozsyłany na
zgłoszone adresy zainteresowanych instytucji, a tak e był
dost pny w miejskich punktach informacji gospodarczej.
Redagowano „Informator dla przedsi biorców
msp.krakow.pl”, w którym zamieszczano artykuły
po wi cone tematyce zwi zanej z szeroko rozumian
przedsi biorczo ci .
Redagowano Europejski Tygodnik Internetowy
zawieraj cy najnowsze informacje ze stron internetowych
ministerstw, Komisji Europejskiej i portali
informacyjnych (dost pny w na stronach
www.ue.krakow.pl, rozsyłany poczt elektroniczn na
zgłoszone adresy).
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

34. Prowadzenie
corocznych analiz
benchmarkingowych
pozwalaj cych na
porównanie
skuteczno ci polityki
miasta w zakresie
wspierania MSP z
innymi o rodkami w
Polsce, b d
wybranymi
o rodkami w
Europie.
35. Stała współpraca
Miasta z
samorz dami
gospodarczymi (Izb
PrzemysłowoHandlow , Izb
Rzemie lnicz ,
Krakowsk
Kongregacj
Kupieck ) oraz
innymi izbami i
zrzeszeniami
bran owymi w
zakresie:
tworzenia i
aktualizacji bazy
danych ofert MSP i

Zadanie realizowane na bie co. W ramach
opracowywania nowelizacji „Programu wspierania
rozwoju przedsi biorczo ci w zakresie małych i rednich
przedsi biorstw w Krakowie”, opracowany został
„Raport o stanie przedsi biorczo ci w Krakowie”.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

Zadanie realizowane na bie co. Miasto współpracowało
z samorz dami gospodarczymi w ramach „Porozumienia
na rzecz rozwoju przedsi biorczo ci w Krakowie”.
W okresie sprawozdawczym stale informowano poczt
elektroniczn , pismami lub poprzez zamieszczanie
wiadomo ci na stronach internetowych
www.msp.krakow.pl i www.ue.krakow.pl o imprezach
promocyjnych dla MSP.
Na bie co przekazywano dla przedsi biorców
zgromadzonych w bazie adresowej: oferty gospodarcze,
informacje o misjach gospodarczych, miesi czniki
Informator Europejski „ue.krakow.pl” i „Informator dla
przedsi biorców msp.krakow.pl”.
Na bie co współpracowano z Centrum
Zaawansowanych Technologii w zakresie poszukiwania
inwestorów dla Krakowskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

prezentacji ich
podczas spotka ,
targów, imprez z
udziałem Miasta,
pomocy w tworzeniu
ofert oraz
nawi zywaniu
kontaktów
biznesowych dla firm
reprezentuj cych
bran e zanikaj ce,
wspierania i
promocji
innowacyjno ci oraz
rozwoju
technologicznego
(przy współpracy z
uczelniami
wy szymi,
instytutami
naukowymi oraz
organizacjami
pozarz dowymi),
monitorowania i
aktualizacji potrzeb
MSP oraz
dokonywania
rocznych analiz pod
k tem mo liwo ci
pomocy ze strony
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Miasta.
36. Rozbudowa modułu
Biznes w ramach
miejskiej strony
internetowej
Magiczny Kraków w
szczególno ci o
informacje
dotycz ce:
- organizacji
wspieraj cych MSP,
- obowi zuj cych
regulacji prawnych,
- pomocy finansowej,
- propozycji szkole ,
- ofert pracy,
- ofert biznesowych
dla MSP i od MSP,
- ofert prywatyzacji
dla MSP,
- uruchomienie czatu interaktywnego
forum dyskusyjnego
z udziałem
specjalistów
słu cych pomoc
w zakresie
prowadzenia małych
i rednich
przedsi biorstw w

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Zadanie realizowane na bie co. Na stronie
www.krakow.pl stale był rozbudowywany i
aktualizowany moduł Biznes. Informacje dotycz ce MSP
umieszczane były na stronie internetowej
www.msp.krakow.pl. Informacje interesuj ce
przedsi biorc w zwi zku z przyst pieniem Polski do
Unii Europejskiej zamieszczano na stronie internetowej
www.ue.krakow.pl.
Strona internetowa www.msp.krakow.pl, odnowiona
została zgodnie z aktualn lini graficzn Krakowa w
czerwcu i lipcu 2005r. Strona była tak e poprawiona pod
wzgl dem merytorycznym: zamieszczone zostały na niej:
„Poradnik dla rozpoczynaj cego działalno
gospodarcz ”, „Jak zało y własn firm w Polsce”,
pojawił si nowy dział dot. Porozumienia na Rzecz
Rozwoju Przedsi biorczo ci w Krakowie i dział pt.
„Najcz ciej zadawane pytania”- gdzie były
zamieszczane odpowiedzi na pytania, najcz ciej
zadawane przez przedsi biorców (z Krakowskiego
Centrum Informacji Gospodarczej). W nowym dziale
„Serwis Gospodarczy” zamieszczane były artykuły
prasowe. Zamieszczona została równie informacja
o wszystkich Punktach Informacji Gospodarczej oraz
Punktach Informacji o UE w Krakowie.
Na stronie www.ue.krakow.pl w cz ci „Przedsi biorca”,
zamieszczone zostały wszelkie informacje na temat
funduszy unijnych, a tak e programów dofinansowania z
funduszy UE. Zamieszczone i odnawiane były codziennie
informacje o szkoleniach, konferencjach, spotkaniach dla

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
Krakowie.

37. Promowanie MSP
podczas imprez oraz
targów
organizowanych
przez Miasto lub w
których Miasto
uczestniczy, a tak e
w ramach
współpracy z
miastami
partnerskimi.

38. Patronat Miasta nad
wybranymi
imprezami
promuj cymi MSP.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
przedsi biorców. W dziale „Aktualno ci” zamieszczane
były wszelkie informacje o ofertach biznesowych dla
firm krakowskich oraz najwa niejsze informacje o
wszystkich wydarzeniach biznesowych w Krakowie. Na
stronie internetowej działa tak e Forum, Chat oraz
Newsletter.
Zadanie realizowane na bie co. Promowanie
przedsi biorczo ci odbywało si :
- na Mi dzynarodowych Targach w Bordeaux (gdzie
przyznano Miastu nagrod jako najlepszemu
wystawcy mi dzynarodowemu),
- podczas zorganizowanych dla krakowskich
przedsi biorców ponad 40 rozmów handlowych z
francuskimi firmami poszukuj cymi partnerów w
Polsce w ramach Polsko - Francuskiego Forum
Biznesu,
- podczas trwaj cych w dniach 24-30 wrze nia
ubiegłego roku Dni Kultury Krakowa we Frankfurcie
nad Menem.
Promocja gospodarcza Krakowa stała si cz ci Dni
Kultury Polskiej organizowanych przez Europejski
Bank Centralny we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

Zadanie realizowane na bie co. Miasto pełniło patronat
nad nast puj cymi przedsi wzi ciami:
- „Kraków miastem nowoczesnych technologii.
Do wiadczenia i przyszło .”, Jurajska Izba
Gospodarcza, 27.05.2005r.,
- „Trzeci Małopolski Szczyt Gospodarczy”,
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Stowarzyszenie Małopolskie Forum
Przedsi biorczo ci, 2.06.2005r.,
- „Fundusze unijne teraz i w przyszło ci”, Jurajska
Izba Gospodarcza, 16.09.2005r.,
- uroczysto X-lecia Małopolskiego Cechu Optyków
oraz wi ta patrona optyków w. Hieronima,
Małopolski Cech Optyków, 17-18.09.2005 r. w
Zakopanem,
- V Sympozjum Marketingu Mi dzynarodowego pn.
„Euromarketing. Strategie przedsi biorstw na rynku
europejskim”, Katedra Marketingu – Zakład
Marketingu Mi dzynarodowego Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, 26-28.09.2005r.,
- Krajowe Forum Przedsi biorczo ci w Krakowie - II
Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa
nt.: „Rola przedsi biorczo ci w podnoszeniu
konkurencyjno ci społecze stwa i gospodarki.”,
Zakład Przedsi biorczo ci i Gospodarki
Przestrzennej, Instytut Geografii Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, 10-11.10.2005r.,
wi to Złotników, Cech Złotników, Jubilerów i
Pokrewnych Zawodów, 2.12.2005r.,
- konferencja „Czy Pa stwo uwolni przedsi biorczo
obywateli?” Stowarzyszenie Małopolskie Forum
Przedsi biorczo ci, 3.12.2005r.
39. Wspieranie
Zadanie realizowane w sposób odmienny. W ramach
finansowe małych i „Porozumienia o współpracy” pomi dzy Miastem a
rednich
Małopolsk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A., UMK
przedsi biorców, np. promował i udzielał informacji na temat por cze
poprzez:
kredytów i po yczek udzielanych przez MARR.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Informacje - tak e o po yczkach udzielanych przez
Małopolski Fundusz Po yczkowy - przekazywane były
przez punkty informacyjne i zamieszczone zostały na
stronie internetowej Miasta. Działalno Małopolskiego
Funduszu Por cze Kredytowych i Małopolskiego
Funduszu Po yczkowego działaj cych przy MARR S.A.
zaspokajała w sposób wystarczaj cy popyt krakowskich
przedsi biorców na po yczki oraz por czenia po yczek i
kredytów.
Przedsi biorcy krakowscy mieli mo liwo skorzystania
równie z innych kredytów, po yczek i por cze
kredytowych oferowanych na zasadach pomocowych,
były to m.in.: kredyty ze rodków EBOR, kredyty ze
rodków EBI, por czenia z Krajowego Funduszu
Por cze Kredytowych BGK, po yczki z Funduszu
Mikro, po yczki z Inicjatywy Mikro, po yczki z
Powiatowego Urz du Pracy, po yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
po yczki z Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu
Krakowskiego.
Z tych powodów oraz ze wzgl dów organizacyjno–
finansowych (np. kapitał lokalnego funduszu
por czeniowego winien wynosi docelowo 4 mln zł),
odst piono od powoływania miejskiego funduszu
por cze kredytowych i miejskiego funduszu
po yczkowego.
Zadanie realizowane na bie co. W roku
40. Porozumienie na
sprawozdawczym członkowie Porozumienia formułowali
rzecz rozwoju
przedsi biorczo ci w na nowo cele zgromadzenia, przedstawiali swoje opinie
oraz wnioski, spo ród których najcz ciej wymieniano
Krakowie.

-

udzielanie por cze ,
udzielanie po yczek,
zainicjowanie
utworzenia
Towarzystwa
Wzajemnych
Ubezpiecze z
istotnym wkładem
finansowym Miasta.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

kwesti wykorzystania formuły partnerstwa publicznoprywatnego we współpracy Miasta z małymi i rednimi
przedsi biorcami.
Chc c słu y praktyczn pomoc przedsi biorcom,
członkowie Porozumienia podj li dyskusj na temat
gwarancji wadialnych dla małych i rednich
przedsi biorców bior cych udział w przetargach. Do
dyskutowanych tematów podczas spotka Porozumienia
nale ała tak e strategia lizbo ska i jej konsekwencje dla
Miasta i przedsi biorców w nim działaj cych.
Porozumienie wł czyło si w 2005r. aktywnie w prace
nad opracowaniem nowego Programu wspierania
rozwoju małej i redniej przedsi biorczo ci w Krakowie
w ramach działa Konwentu Strategicznego. Zgodnie z
celem szczególnym projektu Programu nr 5.1 pn.
„Współdziałanie władz miasta z organizacjami
gospodarczymi i instytucjami wspieraj cymi
przedsi biorczo ” zaplanowane zostało zadanie nr 5.1.1.
pn. „Rozszerzenie zakresu działalno ci Porozumienia na
rzecz rozwoju przedsi biorczo ci w Krakowie w celu
aktywnego rozwi zywania problemów przedsi biorców
i monitoringu realizacji Programu”, w ramach którego
Porozumienie powinno rozszerzy swoj działalno o
proces monitoringu realizacji nowego Programu i
coroczn ocen realizacji działa Programu w roku
poprzednim.
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Cel operacyjny II-4: Rozwój sektora małej i redniej przedsi biorczo ci.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program wspierania rozwoju małej i redniej przedsi biorczo ci w Krakowie.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.
Jednostki realizuj ce SR, GS, GD, GO, AU, PD, ML, ZBK, OR, IT, WP, SA, GUP, BP, BI, FK, KP-02, ZDiK, ZGK, MZBD.
Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego programu

Prace zwi zane z opracowaniem rozpocz ły si w maju 2005r., prowadzone były przez FRDL
Program wspierania rozwoju
MISTIA. W ramach działa organizacyjnych powołany został Konwent Strategiczny, którego
małej i redniej
przedsi biorczo ci w Krakowie członkami byli reprezentanci ró nych rodowisk i instytucji działaj cych na rzecz wspierania
przedsi biorczo ci – krakowskich władz samorz dowych i instytucji miejskich, samorz dów
gospodarczych i organizacji przedsi biorców, instytucji otoczenia biznesu oraz ludzi nauki.
Opracowany został „Raport o stanie przedsi biorczo ci w Krakowie”. Przeprowadzona została
analiza zasobów wewn trznych Miasta Krakowa (silne i słabe strony) oraz analiza szans
i zagro e
płyn cych z otoczenia zewn trznego pod k tem rozwoju krakowskiej
przedsi biorczo ci, które stały si podstaw do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych
problemów i zagadnie strategicznych w zakresie krakowskiej przedsi biorczo ci. Zgodnie z
wymogami ustawy o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej Program
wspierania rozwoju małej i redniej przedsi biorczo ci w Krakowie został poddany opiniowaniu
przez Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kompetentnego do ostatecznego
rozstrzygania kwestii dotycz cych pomocy publicznej (za wyj tkiem ni ej opisanego działania
5.2.4). Program stanowi cy zał cznik do niniejszej uchwały uwzgl dnia uwagi UOKiK.
Działanie 5.2.4. Realizacja „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsi biorcom
wprowadzaj cym nowe technologie na terenie Gminy Miejskiej Kraków” ze wzgl du na to, e
jest w pełni przygotowanym programem pomocy de minimis, został zgłoszony Prezesowi
UOKiK, który mo e przedstawi zastrze enia dotycz ce przejrzysto ci zasad udzielania pomocy
publicznej (art. 7 pkt 3 ustawy o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej).

Stopie
zaawansowania
działa (%)
90%
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Cel operacyjny: II-5: Wzmacnianie konkurencyjno ci rynku pracy.
1. Nazwa programu: Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Przeciwdziałania Bezrobociu Oraz Aktywizacji Zawodowej Na
Krakowskim Rynku Pracy.
2. Program obowi zuj cy: Uchwała Nr CIV/1053/06 RMK z dnia 15 marca 2006 r.
3. Jednostka koordynuj ca: Grodzki Urz d Pracy.
Cele i priorytety
1. Przeciwdziałanie
bezrobociu.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

1. Stworzenie
•
instrumentów
wspieraj cych wzrost
aktywno ci w ród
osób bezrobotnych
w poszukiwaniu
pracy.
•
•
•
•
•
•
•

2. Wspieranie w
tworzeniu

•
•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

organizowanie warsztatów poszukiwania pracy.

100%

promowanie ofert z sieci EURES.
współpraca ze szkołami w zakresie okre lenia
kierunków kształcenia.
informacje o tendencjach na lokalnym rynku pracy.

100%
100%

monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych
na lokalnym rynku pracy.
badanie rynku pracy w celu stworzenia wła ciwej
tematyki szkole .
organizacja szkole zawodowych.
informowanie bezrobotnych o mo liwych formach
wsparcia instrumentami rynku pracy.
pozyskiwanie innych ródeł finansowania szkole .
organizowanie sta y zawodowych, prac
interwencyjnych, przygotowa zawodowych.

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
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Cele i priorytety
nowych miejsc
pracy.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•
•

3. D enie do
zapewnienia
równo ci szans
na rynku pracy.

4. Działania
osłonowe.

•

•
•
•
•

•
5. Promocja postaw 1. Promocja postaw
•
przedsi biorczych
przedsi biorczych
na lokalnym rynku
w ród osób
pracy.
bezrobotnych.
2. Wspieranie rozwoju •
przedsi biorczo ci
oraz innowacyjno ci.
6. Wspieranie
spójno ci i
integracji
społecznej oraz
zwalczanie

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

pozyskiwanie innych ródeł finansowania nowych
miejsc pracy.
współudział w organizacji krakowskich targów
i giełd pracy.

100%

wykorzystanie narz dzi ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

100%

pozyskiwanie ofert pracy.
poradnictwo zawodowe.
pozyskiwanie dodatkowych rodków na tworzenie
nowych miejsc pracy i organizowanie szkole .
wypłata wiadcze wynikaj cych z ustawy.

100%
100%
100%

gwarantowanie bezpłatnej słu by zdrowia.
organizacja szkole dla osób zamierzaj cych
otworzy działalno gospodarcz .

100%
100%

analiza potrzeb szkoleniowych.

100%

budowa partnerstw lokalnych.

100%

1 partnerstwo.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

wykluczenia
społecznego.

Cel operacyjny II-6: Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej miasta.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Strategia Promocji Krakowa na lata 2004-2006.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr XXXVI/316/04 RMK z dnia 14 stycznia 2004 r.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Promocji i Turystyki.
Jednostki realizuj ce: KP, GO, KD, OR, SP, WP, SR, BZ, CO, SO, BF (Krakowskie Biuro Festiwalowe).
Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Cel podstawowy: 1. Opracowanie i
•
Budowa silnej
przeprowadzenie
marki Kraków
konferencji o profilu
Cel szczegółowy:
szkoleniowym dla
Przyj cie
przedstawicieli Rady
podstaw
Miasta i kadry
strategii marki.
zarz dzaj cej UMK,
w celu
zaprezentowania
nowatorskiej
koncepcji rozwoju
marki Krakowa.
2. Opracowanie Ksi gi •
To samo ci Marki

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

rozpocz to negocjacje dot. przeprowadzenia audytu
marki Krakowa

100%

wydano informator identyfikacji wizualnej,
przygotowano procedury wprowadzaj ce system w

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Krakowa oraz: zasad
identyfikacji
wizualnej, stylu
komunikowania si z
rynkiem, banku
wizerunków
regulaminu
uprawniaj cego do
stosowania dla
wybranych
produktów i marek.
2. Przyj cie
zało e do
kampanii
promocyjnych,
promocji
wydarze
miejskich.

1. Stworzenie pełnego
planu wydarze
promocyjnych w
zakresie: kultura,
turystyka, sport,
promocja
gospodarcza, relacje
z mieszka cami
miasta i Polski.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

urz dzie oraz przekazano do wydziałów systemu
wizualizacji oraz zako czono post powanie w
sprawie rejestracji logo Miasta Krakowa.

•

100%

zamieszczano w internecie na stronach "Magicznego
Krakowa" na bie co aktualizacj kalendarium
wydarze kulturalnych.

2. Prezentacja Krakowa - Organizowano dni miast partnerskich w Krakowie
zagranic .
- spotkania prezydenta i władz miasta z delegacjami
zagranicznymi
oraz udział władz miasta w spotkaniach i wydarzeniach
kulturalnych i gospodarczych za granic
3. Działania o specyfice Bie ca obsługa Rady Programowej obchodów
kulturowej, słu ce
jubileuszu 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego
wspieraniu kampanii Miasta Krakowa (zwoływanie posiedze :

3 prezentacje.

100 %

Spotkania, wizyty -ok. 62
100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

promocyjnych
kierowanych do
społeczno ci
lokalnych i na
zewn trz, w tym:
- realizacja za granic
przedsi wzi
artystycznych,
prezentuj cych
wybitne i
nowatorskie projekty
rodowisk twórczych
i artystycznych
Krakowa na bazie
współpracy
kulturalnej z
miastami
partnerskimi i
zaprzyja nionymi,
- przygotowanie
obchodów
jubileuszowych 750lecia lokacji Miasta
Krakowa (2007).
4. Propagowanie idei
ochrony dziedzictwa
kulturowego.

przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bie cej
korespondencji, porz dków obrad, projektów uchwał,
innych materiałów)
Realizacja harmonogramu działa na 2005 r.
Zrealizowano prezentacje Krakowa w Sewilli oraz
Brukseli

5. Przyznawanie
patronatów

•

•
•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

spotkania bran owe konserwatorów zabytków, udział 12 spotka .
1 przedsi wzi cie.
w seminariach i konferencjach,
zorganizowano obchody Dnia Solidarno ci Miast
wiatowego Dziedzictwa.
przyznano patronaty Prezydenta Miasta Krakowa nad 270 patronatów.
presti owymi wybranymi wydarzeniami zwi zanymi

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

3. Przyj cie i
1. Okre lenie symboli i •
wypromowanie
produktów
silnych
okre laj cych
krakowskich
unikalny wizerunek
marek i symboli.
miasta.

3. Ustalenie zasad
promocji i reklamy
wybranych
krakowskich
festiwali i
tradycyjnych imprez
miejskich, w
porozumieniu z ich
organizatorami.
4. Zwi kszenie
1. Sporz dzanie
liczby turystów
kalendarza imprez
odwiedzaj cych
kulturalnych Kraków
informacja
Działania dla
aktualizowana na

Stopie
realizacji
programu
w%

z Krakowem.

Prezydenta Miasta
nad presti owymi wybranymi
wydarzeniami w
Krakowie.

2. Okre lenie stałych
imprez miejskich i
sportowych

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

•

•

•

zorganizowano uroczysto ci wr czenia tytułu
FILANTROPA KRAKOWA A.D. 2004 z udziałem
laureatów, zaproszonych go ci, Prezydenta Miasta
Krakowa i Przewodnicz cego Rady Miasta Krakowa

100%

12 imprez miejskich i
organizowano i współorganizowano imprezy
sportowych.
miejskie i sportowe min. wi to Miasta Krakowa,
bieg Cracovia Maraton, Noc muzeów, Puchar
Barbakanu.
ogłoszono i rozstrzygni to konkurs ofert na realizacj
cyklicznych przedsi wzi artystycznych
realizowanych na terenie miasta Krakowa w 2005r.
Wsparcie do realizacji zada publicznych Gminy
Miejskiej Kraków w dziedzinie kultury otrzymało 17
najwa niejszych o najwi kszym potencjale
promocyjnym imprez.

100%

sporz dzono kalendarz imprez na 2005 rok informacja aktualizowana na bie co w internecie.

100%

100%
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Cele i priorytety
wzrostu czasu
pobytu turystów
w Krakowie.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

bie co w internecie.
2. Stworzenie sieci
•
informacji miejskiej.
Przygotowanie
•
dokumentacji do
wniosku zło onego
w MUM, w tym:
- biznesplan,
- przygotowanie
szczegółowego
zakresu działania
SIM
- plany adaptacji
pomieszcze
- uruchomienie sieci
- nawi zanie
współpracy z
wybranym portalem
komercyjnym w
ramach rezerwacji
hotelowych on-line
3. Okre lenie polityki
wydawniczej i
informacyjnej, w
tym:
- opracowanie
pakietów

•

otwarto Punkt Informacji Miejskiej w Wie y
Ratuszowej, na Rynku Głównym oraz w Balicach,
przeprowadzono cykl szkole merytorycznych i
j zykowych maj cych na celu podnoszenie
kwalifikacji pracowników SIM.

100%

wykonano projekty i wydruki: planów krakowskiego
Starego Miasta, wydano informatory turystyczne,
broszury i ulotki tematycznie zwi zane z
organizowanym przedsi wzi ciem.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

-

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

informacyjnych dla
poszczególnych grup
docelowych,
przygotowanie i
wydanie
wielonakładowych
informatorów
turystycznych,
folderów i ulotek.

4. Wprowadzenie do
•
elektronicznej
prezentacji Krakowa
krótkich opisów wraz
z prezentacj miasta
w kilku j zykach
obcych,
informuj cych tak e
o bie cych
atrakcjach.
5. Opracowanie
projektów nowych
imprez miejskich

•

6. Prezentacj
•
bie cych „hitów
kulturalnych” a tak e
wydarze o
charakterze

wprowadzono do elektronicznej prezentacji Krakowa
krótkich opisów o mie cie oraz aktualizowano dane
dot. bazy noclegowej, usług turystycznych, biur
turystycznych.

100%

zorganizowano "Biał Noc" krakowskich
restauratorów oraz cykl imprez w weekend majowy.

100%

realizowano na bie co zapowiedzi wydarze o
charakterze: rozrywkowym, sportowym, naukowym i
innym. Przygotowano strony na temat imprez
masowych oraz umieszczono informacje o
imprezach, których organizatorzy uzyskali zgod na

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
rozrywkowym,
sportowym i innych
na stronie
www.krakow.pl w
bazie „Co, gdzie,
kiedy w Krakowie”.
7. Okre lenie
•
mo liwo ci i zakresu
współpracy z:
- innymi o rodkami
pielgrzymkowymi w
Europie (np.
•
Lourdes, Santiago de
Compostela),
- instytucjami
krajowymi,
regionalnymi,
pa stwowymi i
samorz dowymi, z
którymi jeszcze nie
została podj ta
współpraca,
- miastami
zrzeszonymi w tych
samych co Kraków
organizacjach
krajowych i
mi dzynarodowychMARR,

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

patronat medialny „Magicznego Krakowa”.

Udział Pełnomocnika Prezydenta ds. Turystyki w
spotkaniach, posiedzeniach dotycz cych linii
lotniczych, współpraca z organizacjami
samorz dowymi, organizacja spotka oraz udział w
obchodach uroczysto ci,
Udział miasta w pracach zespołu ds. przyznania
wyró nie „ODYS” (wspólnie z Krakowsk Izb
Turystyki).

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
-

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

innymi gminami i
powiatami
(okolicznymi :
Krzeszowice,
My lenice,
Niepołomice;
miastami
partnerskimi).

8. Udost pnienie do
zwiedzania wie y
hejnałowej ko cioła
Mariackiego.

•

zawarcie porozumienia trójstronnego oraz
opracowywanie projektów graficznych i druk
materiałów promocyjnych.

100%

9. Promocja
krakowskich
placówek
muzealnych.

•

100%

10. Zawarcie
porozumie z:
- krakowsk bran
turystyczn (dot. m.
in. dystrybucji
materiałów
promocyjnych,
udziału w
przedsi wzi ciach
miasta, polityki
„przyjmowania

•

realizacja "Nocy Muzeów" w Krakowie
Zorganizowano konferencje prasowe, przygotowano
komunikaty prasowe nt.: wystaw, festiwali,
prezentacji, konkursów, publikacji promocyjnych,
Mecenas Kultury Krakowa 2004.
zawarto porozumienia z bran turystyczn
dotycz cych polityki przyjmowania go ci - hotelarze,
tour operatorzy.

100%
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Cele i priorytety

5. Działania na
rzecz
zwi kszania
liczby turystów
wracaj cych do
Krakowa.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
go ci”): hotelarzami,
restauratorami,
touroperatorami,
muzeami,
koncernami
paliwowymi
- portalami
internetowymi (Onet,
Interia, Yahoo) konkursy, akcje
- bezpłatn pras
(Dzie Dobry,
Aktivist, CITY
Magazine).
1. Monitoring rynku
•
turystycznego
uzupełniony
badaniami
ankietowymi i jego
analiza.
Prezentacja wyników
bada poł czona z
sesj po wi con
podsumowaniu
sezonu
Dystrybucja
wyników i ich analiz
w ród
zainteresowanych
instytucji, mediów i

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

stworzono i aktualizowano bazy danych (hotelowa
kategoryzowana i hotelowa niekategoryzowana,
galerie, muzea, biura podró y, lokale
gastronomiczne, tury ci bior cy udział w konkursach
itd.). Dystrybuowano wyniki bada turystycznych
w ród zainteresowanych instytucji i innych.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
np. na miejskiej
stronie internetowej
tworzenie własnej emailowej bazy
danych.
2. Opracowanie
programu
„lojalno ciowego”
(m. in. dla turystów,
którzy nawi zali
kontakt przez
internet, newsletter
miejski).

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

3. Prezentacja Krakowa •
w miastach za
granic oraz w czasie •
delegacji oficjalnych.

6. Działania na
1. Rozbudowa
rzecz
„Magicznego
zwi kszania
Krakowa” o wi ksz
odwiedzin
liczb stron www
Krakowa przez
promuj cych
turystów z
przyjazdy
nowych rynków.
turystyczne
mieszka ców Polski

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

100%

przygotowano konkurs „Pami tkowe zdj cie z
Krakowa” przeznaczonego dla turystów, którzy w
roku 2004 odwiedzili Kraków i wzi li udział w
konkursie „Przewodnik Lata 2004”.

wizyty, spotkania, konferencje, prezentacje z
udziałem władz miasta,
zamieszczono informacj w serwisie informacyjnym
MPI na głównej stronie na temat prezentacji
Krakowa za granic oraz materiały w ramach działu
„oddział prasowy informuje” - zapowiedzi
zagranicznych prezentacji Krakowa oraz informacje
na temat przebiegu zwi zanych z nimi imprez.
rozbudowywano oraz aktualizowano baz noclegow
MPI, baz instytucji kulturalnych oraz baz biur
podró y.

Stopie
realizacji
programu
w%

Ok. 53 spotkania, wizyty,
prezentacje.

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
do Krakowa i
zach caj cych do
odwiedzenia miasta.
2. Mi dzynarodowe
kampanie
promocyjne.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

•

3. Ogłoszenie konkursu •
na projekty
kulturalne i
artystyczne.
4. Przygotowanie
•
kalendarza targów
turystycznych, w
których miasto
b dzie brało udział w
danym roku (przy
współpracy z POT,
MOT).
5. Udział w
•
najwa niejszych
targach
turystycznych w
kraju i zagranic
(wiosna - jesie ).
6. Współpraca z POiT i
ambasadami w
zakresie: organizacja
study tours dla

•
-

przeprowadzono mi dzynarodow kampani
promocyjn w wybranych miastach niemieckich emisja spotów reklamowych w Discovery, MTV,
RMF.
zorganizowano konkursy na projekty kulturalne,
ogłaszano kwartalnie - rozstrzygni to i ogłoszono
wyniki konkursów za I, II, III kwartał.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

100%

3 konkursy.

100%

100%

przygotowano kalendarz targów turystycznych, w
których miasto b dzie brało udział w roku 2006 (przy
współpracy z POT, MOT).

Miasto uczestniczyło w zagranicznych targach
turystycznych min: MATKA Helsinki, FITTUR
Madryt, Salon des Vacances Bruksela, BIT
Mediolan, ITB Berlin, wiatowy Salon Turystyczny
Pary i in. oraz w targach turystycznych w kraju:
Krakowski Salon Turystyczny Targi Turystyczne
TOUR SALON w Poznaniu.
zorganizowano spotkania z:
Touroperatorami z Kuwejtu,
Grup Kapitałowa GLOBALNA,
Delegacj ze Szwecji,

Stopie
realizacji
programu
w%

16 targów zagranicznych.
2 targi krajowe.

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

dziennikarzy
zagranicznych,
archiwizacja i
upowszechnianie
artykułów
prasowych, filmów
ukazuj cych si w
poszczególnych
krajach,
przygotowanie
kalendarza wydarze
atrakcyjnych dla
poszczególnych
rynków
turystycznych, tour
operatorzy, grupy
opiniotwórcze.
7. Podj cie działa
•
dotycz cych budowy
hali wielofunkcyjnej
z przeznaczeniem na
widowiska sportowe,
koncerty oraz
kongresy.
7. Działania na
rzecz poprawy
infrastruktury
turystycznej i
jako ci usług.

1. Współpraca z bran
turystyczn przy
organizacji nowych
imprez miejskich.

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Delegacj z Francji.

przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi
inwestorami podczas targów MIPIM 2005 Ogłoszono
zamówienie publiczne na projekt i wykonanie hali
widowiskowo- sportowej.

100%

zorganizowano jesienne Forum Turystyki 2005 roku,
cykl wykładów dla przewodników miejskich na
temat 750-lecia lokacji Krakowa i Szlaku Techniki.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
2. Prezentacja na
stronach www
wyników bada dot.
oczekiwa i potrzeb
turystów
przyje d aj cych do
Krakowa.

8. Działania na
rzecz
radykalnego

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

3. Zawarcie
•
porozumie z
bran ami: hotelarze
(stojaki na ulotki w
hotelach, udział w
•
imprezach miejskich
i zagranicznych),
gastronomicy
(konkursy), biura
turystyczne
(przygotowanie
oferty, wymiana inf,.
SIM), przewodnicy
(konsultacje,
dystrybucja inf.) konkursy, placówki
kulturalne, w tym
muzea (SIM,
programy).
1. Działania dot.
•
poprawy wizerunku
miasta - akcja

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

za pomoc ankiety internetowej przeprowadzono
badania dotycz ce zorganizowanych na Rynku
Głównym Targów Bo onarodzeniowych.

100%

udział w imprezach miejskich, umowy barterowe,
gastronomicy – umowy barterowe, biura turystyczne
- po rednictwo w sprzeda usług (SIM), instytucje
kultury - umowy barterowe, informacja SIM.
zorganizowano Pierwsze Krakowskie Spotkania
Przewodników w ramach obchodów wiatowego
Dnia Przewodnika. Przeprowadzono akcj
rekomendacji lokali gastronomicznych w Krakowie

100%

podj to działania na rzecz wydłu enia czasu pracy
szaletów publicznych działaj cych w Sukiennicach.

100%
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Cele i priorytety
podniesienia
czysto ci i
estetyki miasta.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

„Wi cej kwiatów w
centrum miasta”.
2. Publikacja
•
materiałów
edukacyjnych dot.
segregacji odpadów.
Organizacja
Krakowskiego
Festiwalu
Recyklingu
(cyklicznie),
Organizacja
Krakowskiej
Wystawy
Ekologicznej
Kampania
zewn trzna na rzecz
czysto ci w mie cie.
3. Przygotowanie
•
Uchwały Rady
Miasta Krakowa w
sprawie utworzenia
Parku Kulturowego
na obszarze Starego
Miasta wpisanego na
List wiatowego
Dziedzictwa
UNESCO.

zorganizowano III Festiwal Recyklingu oraz obchody
Dnia Ziemi.

100%

zadanie realizowane przez specjalnie utworzony
Zespół Zadaniowy pod kierunkiem prof. Oklejaka.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
4. Przygotowanie
wytycznych
konserwatorskich do
planu miejscowego
zagospodarowania
obszaru obj tego
Parkiem
Kulturowym.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•
•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

zadanie wynikaj ce z realizacji powy szego zadania.
realizacja dalszych cz ci zadania mo liwa b dzie po
otrzymaniu szczegółowych zasad opracowanych
przez Ministerstwo.

9. Działania na
1. Ogólnopolska
•
rzecz
kampania reklamowa
wydłu enia
(przyjazdy
sezonu
weekendowe i
turystycznego w
turystyka poza
Krakowie.
wakacyjna)

przeprowadzono ogólnopolsk jesienn kampani
reklamow pod hasłem „W Krakowie nie ma czasu
na sen”.

W trakcie realizacji.

100%

10. Wykorzystanie 1. Promocja miasta w
czasie wizyt
odwiedzaj cych
oficjalnych i
Kraków w
studyjnych
promocji miasta
jako
multiplikatorów
promocji.
2. Dystrybucja
materiałów
promocyjnych
miasta.

•

spotkania i wizyty oficjalne i robocze władz miasta
Krakowa.

Ok. 33 spotkania i wizyty.

100%

•

11. Zwi kszenie
ilo ci

•

dystrybucja materiałów promocyjnych w ród
krajowych i zagranicznych go ci, turystów,
dziennikarzy podczas konferencji prasowych i wizyt,
w punktach informacji, na targach turystycznych,
itp.
współpracowano z Brytyjsko - Polsk Izb
Przemysłowo - Handlow , Polsko - Niemieck Izb

1. Współpraca z
organizacjami

100%

100%
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Cele i priorytety
inwestorów i
aktywno ci
gospodarczej
mieszka ców
działania na
rzecz zach cania
do inwestowania
w Krakowie
nowych
inwestorów.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

gospodarczymi, w
tym organizacjami
inwestorów
działaj cymi w
Polsce i Krakowie w
celu prowadzenia
wspólnych działa
informuj cych o
atrakcyjno ci
inwestycyjnej.
2. Nawi zanie
kontaktów, podj cie
współpracy z
najwi kszymi
inwestorami w
Krakowie, w celu
wykorzystania ich
jako przykładów
udanych inwestycji.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Przemysłowo - Handlow oraz Polsko - Hiszpa sk
Izb Handlow w ramach przygotowa do targów
gospodarczych.

•

3. Działania
•
informacyjne i
promocyjne maj ce
na celu kreowanie
Krakowa jako miasta
atrakcyjnego
•
inwestycyjnie
- kampania reklamowa
w zwi zku z

zorganizowano „ niadanie z inwestorami” b d ce
kolejnym spotkaniem dot. usprawnienia obsługi
inwestora. Spotkanie z delegacj ameryka skich
inwestorów obecnych w Krakowie z udziałem
Konsula Generalnego USA w Krakowie.

100%

zorganizowano kampani reklamowa podczas targów
MIPIM, EXPO REAL 2005, wi teczno noworoczn kampani reklamow o charakterze
gospodarczym, prezentuj c Kraków jako miasto
atrakcyjne inwestycyjnie,
uczestniczono w targach CEPIF, przygotowano
komunikaty i konferencje prasowe.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

udziałem miast w
targach
inwestycyjnych.
4. Przygotowanie
•
kompleksowych
publikacji
•
promocyjno informacyjnych,
tłumaczenia na j.
obce, aktualizacja,
wznowienia.
5. Dystrybucja
•
publikacji przez
organizacje i
instytucje zajmuj ce
si promocj Polski
jako atrakcyjnego
miejsca na
inwestycj (wydziały
ekonomiczno
handlowe Ambasad,
PAIiPZ,
Stowarzyszenia
inwestorów i inne).
6. Organizacja study
tours dla
dziennikarzy prasy
ekonomicznej w
Europie.

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

opracowano koncepcje publikacji ofert
inwestycyjnych oraz je wykonano,
przygotowano i wydano prezentacje multimedialne
„ Kraków” w j. polskim i angielskim.

100%

przekazano oferty inwestycyjne WEH Ambasady RP
w Pary u Przedstawicielstwo Miasta Krakowa w
Brukseli - stały, Konsulat RP w Barcelonie,
Ambasada RP w Dubaju.

100%

zaprezentowano zało enia rewitalizacji dzielnicy
Zabłocie na stoisku Krakowa, zorganizowano bankiet
dla specjalnie zaproszonych go ci podczas targów
CEPIF.

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
7. Modernizacja
modułu „biznes” w
ramach serwisu
Magiczny Kraków”.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

stworzono dodatkowe strony w Magicznym
Krakowie oraz BIP-ie.

100%

8. Przygotowanie
•
wspólnej oferty
informacyjnej dla
inwestorów przez
KPT i Miasto.
Wł czenie ofert KPT
do pakietu ofert
inwestycyjnych
Miasta
9. Prowadzenie
•
inwestora przez
jeden podmiot
działaj cy w imieniu
Miasta przez
wszystkie procedury
administracyjne opracowanie i
wdro enie programu.

aktualizowano informacje zawarte w wydawnictwach
Miasta dot. KPT.

100%

10. Zarekomendowanie •
zmian w strukturze
organizacyjnej UMK
pod k tem
uproszczenia
procedur

powołano Zespołu ds. współpracy z inwestorami w
Krakowie.

dalsze prace zwi zane z opracowaniem systemu
informatyzacji procesu inwestycyjnego; opracowanie
broszury o procedurach inwestycyjnych.

W trakcie
realizacji.

100%
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Cele i priorytety

12. Działania na
rzecz
zatrzymania
działaj cych w
Krakowie
inwestorów.
13. Wspieranie
rozwoju małej i
redniej
przedsi biorczo
ci w Krakowie.

14. Działania
promocyjne i
informacyjne o
inwestycjach
miejskich.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
administracyjnych
dla inwestorów.
1. Przygotowanie
programu na rzecz
inwestorów
działaj cych w
Krakowie.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

•

zorganizowano spotkanie robocze z inwestorami, dot.
rozwi zywania konkretnych problemów
wyst puj cych w ich działalno ci.

100%

•

www.msp.krakow.pl
wydawany jest miesi cznik dla przedsi biorców
zatytułowany „msp.krakow.pl”

100%

•

www.ue.krakow.pl
redagowany jest miesi cznik pn. Informator
Europejski ue.krakow.pl”

2. Rozwijanie sieci
informacji
gospodarczej dla
sektora MSP.

•

funkcjonuj O rodki Informacji Gospodarczej,
prowadzony jest Punkt Informacji Europejskiej w
UMK i Stanowisko Informacji o Funduszach
Europejskich w Punkcie Obsługi Przedsi biorcy.

100%

1. Opracowanie
systemu
informowania o
inwestycjach.

•

przygotowano 29 ofert inwestycyjnych dla
inwestorów:
prezentacja katalogu ofert na targach MIPIM Cannes
2005,
wprowadzenie ofert na stronach internetowych
Magicznego Krakowa.

100%

1. Przygotowanie
informatora dla
mieszka ców w
zakresie mo liwo ci
dofinansowania
inwestycji
turystycznych z
funduszy
strukturalnych UE.

-
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Cele i priorytety

15. Wytworzenie
poczucia
to samo ci i
identyfikacji
mieszka ców z
Krakowem
wykreowanie
pozytywnego
wizerunku
miasta w ród
jego
mieszka ców.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
2. Przygotowanie
•
nowych wydawnictw
„Jak inwestowa w
turystyk ?”.
1. Dni Otwarte
•
Magistratu; ankieta.

2. Upowszechnienie
adresu
prezydent@um.krakow.
pl jako jednej form
kontaktu z
mieszka cami. Na
stronie Pana Prezydenta
został udost pniony
adres e-mail:
Jacek.Majchrowski@um
.krakow.pl.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
stała aktualizacja informacji zamieszczonych w
module "Gospodarka" w ramach "Magicznego
Krakowa":
na temat zapowiedzi przetargów na lokale u ytkowe,
temat przetargów na nieruchomo ci gminne,
wprowadzenie kalendarza imprez targowych.
zorganizowano pi t edycj "Dnia Otwartego
Magistratu" - prezentacja zada i tematów
realizowanych przez Miasto.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

100%

100%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

zorganizowano cykl wakacyjnych, plenerowych
imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci i
młodzie y pn. „JULIADA 2005”. Imprezy
tradycyjnie ju odbywały si pod hasłem „Młodzie
Przeciw Przemocy”.

100%

4. Współpraca z pras
•
lokaln : informacje,
artykuły o realizacji
miejskich
programów z zakresu
profilaktyki
zdrowotnej.

w ramach współpracy z lokalnymi mediami
opracowano: informacje, artykuły o realizacji
miejskich programów z zakresu profilaktyki
zdrowotnej wraz z ich wykonawcami, telewizyjne
programy edukacyjne.

100%

5. Wydanie poradnika •
dla młodych
mieszka ców
Krakowa,
wr czanego wraz z
dowodem osobistym.

dystrybuowano wydany w 2004 roku Poradnik dla 18
- latków pt. „KSI GA WEJ CIA MŁODEGO
KRAKUSA” .Poradnik wr czany jest młodym
krakowianom wraz z odbieranym po raz pierwszy
dowodem osobistym.

100%

•

zrealizowano czat na temat wiadcze rodzinnych
oraz czat z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem
Majchrowskim. Temat przewodni: „Podsumowanie 3
lat kadencji”.

100%

3. Organizacja
corocznej, masowej
imprezy sportoworekreacyjnej dla
dzieci pn. „Juliada”
pod hasłem
„Młodzie Przeciw
Przemocy”.

6. Realizacja „czatów”
z przedstawicielami
władz Krakowa na
stronach www
miasta.
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program
7. Prezentowanie
osi gni Miasta na
stronie www.

16. Wytworzenie
silnych relacji
emocjonalnych
mieszka ców z
Krakowem.

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
•
•

1. Prezentacja inicjatyw •
lokalnych miasta
adresowanych do
mieszka ców.
•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

prezentacja i aktualizacja na stronie www. miejskich
programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z
ich realizatorami,
promowano inicjatywy i osi gni cia Miasta w formie
dora nej realizowanych stron, a tak e za
po rednictwem „Aktualno ci”, „Pigułek” i serwisów
prasowych.
przygotowano Wigili dla najubo szych i
bezdomnych, oraz Mikołajki dla dzieci z
krakowskich domów dziecka i innych placówek
opieku czych oraz niezamo nych rodzin,
odbyło si spotkanie opłatkowe Prezydenta Miasta
Krakowa z osobami niepełnosprawnymi.

100%

Cel operacyjny II-6: Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej miasta.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Promocji i Turystyki.
Jednostki realizuj ce: KP, GO, KD, OR, SP, WP, SR, BZ, CO, SO, BF (Krakowskie Biuro Festiwalowe).
Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego/planowanego programu

Strategia Rozwoju Turystyki 1. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dla wyłonienia realizatora
w Krakowie na lata 2006-2013
dokumentu: VI-VIII.2005r.
2. Przeprowadzenie cyklu spotka konsultacyjnych i opracowanie dokumentu przez
wykonawc : IX.2005r.- I.2006r.
3. Konsultacje z jednostkami miejskimi realizuj cymi poszczególne zadania i innymi

Stopie zaawansowania
działa (%)
95 %
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podmiotami zainteresowanymi dokumentem, poprawki w tek cie dokumentu
uwzgl dniaj ce nowe dokumenty dot. turystyki na szczeblu rz dowym i wojewódzkim,
prezentacje Panu Prezydentowi, uzyskanie recenzji: II-IV.2005r.
Skierowanie dokumentu przez Pana Prezydenta pod obrady Rady Miasta Krakowa
planowane jest przed dniem 30 maja 2006 r.
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CEL STRATEGICZNY III:
KRAKÓW EUROPEJSK METROPOLI O WA NYCH FUNKCJACH NAUKI, KULTURY I SPORTU
Cel operacyjny III-1: Poprawa warunków funkcjonowania krakowskiego o rodka naukowego.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program udziału miasta w zabezpieczaniu warunków działania krakowskiego o rodka naukowego.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.
Jednostki realizuj ce zostan wskazane w Programie opracowywanym przez Małopolsk Szkoł Administracji Publicznej Akademii
Ekonomicznej z Krakowa.
Nazwa programu

Program udziału miasta w
zabezpieczaniu warunków działania
krakowskiego o rodka naukowego

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego
programu

Stopie zaawansowania
działa

Podpisano umow na realizacj Programu z Małopolsk Szkoł Administracji
Publicznej Akademii Ekonomicznej z Krakowa.
Na stronie internetowej "Magiczny Kraków" umieszczono projekt Programu celem
opiniowania przez przedstawicieli krakowskiego o rodka naukowego. Planowany
termin odbioru Programu 15 maja br.

80%

Cel operacyjny III-2: Wspieranie instytucji współpracy nauki z gospodark .
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program rozwoju instytucji transferu wiedzy i technologii.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.
Jednostki realizuj ce: zostan wskazane w Programie opracowywanym przez firm Aleksander Noworól Konsulting.
Nazwa programu

Program rozwoju instytucji transferu
wiedzy i technologii

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego
programu

Podpisano umow na realizacj Programu z firm Aleksander Noworól Konsulting
z Krakowa, zako czono dwa z trzech etapów umowy: opracowano Zało enia
programu oraz odbyły si konsultacje społeczne z instytucjami naukowymi,

Stopie zaawansowania
działa
80%
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naukowo-badawczymi, oraz instytucjami wspieraj cymi działalno innowacyjn ,
transfer wiedzy i technologii. Na stronie internetowej "Magiczny Kraków"
umieszczono Zało enia do programu celem opiniowania przez zainteresowane
rodowiska.
Obecnie w realizacji ostatni etap: opracowanie Programu w wersji do przyj cia
przez Prezydenta Miasta Krakowa i RMK. Planowany termin odbioru Programu 15
maja br.

Cel operacyjny III-4: Tworzenie warunków materialnych i instytucjonalnych dla rozwoju kultury.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program współpracy z realizatorami krakowskich festiwali i tradycyjnych imprez miejskich.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jednostki realizuj ce: Zostan wskazane w Programie.
Nazwa programu

Program współpracy z realizatorami
krakowskich festiwali i tradycyjnych
imprez miejskich

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego programu
Pierwszy projekt programu poddany został znacz cym zmianom, odpowiednio do
uwag Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

Stopie zaawansowania
działa
90 %

Cel operacyjny III-4: Tworzenie warunków materialnych i instytucjonalnych dla rozwoju kultury.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jednostki realizuj ce: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Mieszkalnictwa, Zarz d Budynków Komunalnych.
Nazwa programu

Program mecenatu artystycznego i
usług publicznych w zakresie kultury

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego programu
Program został podzielony na trzy cz ci:
cz. 1 - pracownie twórcze

Stopie zaawansowania
działa
100%
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Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego programu

Stopie zaawansowania
działa

cz. 2 - galerie sztuki

90%

cz. 3 - inicjatywy artystyczne i kulturalne miejskich instytucji kultury

40%

Cel operacyjny III-5: Tworzenie warunków do lokalizacji central i przedstawicielstw organizacji krajowych i mi dzynarodowych.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Polityka zagraniczna samorz du miasta Krakowa.
Program obowi zuj cy: Uchwała Nr LXX/466/93 RMK z dnia 8 stycznia 1993 r.
Jednostka koordynuj ca: Biuro Współpracy Zagranicznej.
Jednostki realizuj ce: Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska, Wydział Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Wydział Mieszkalnictwa, Miejski O rodek Pomocy Społecznej, Wydział wiadcze Socjalnych, Wydział Spraw
Społecznych, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Promocji i Turystyki, Biuro Współpracy Zagranicznej.
Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

1. Budowanie
1. Współpraca z
metropolitalnej
miastami
pozycji
zagranicznymi, a w
Krakowa na
szczególno ci z
arenie
miastami
europejskiej.
partnerskimi
2. Zwi kszanie
Krakowa:
ruchu
prezentacje Krakowa
turystycznego.
w miastach
3. Wzmacnianie
partnerskich oraz
politycznej roli
miast partnerskich w
Krakowa jako
Krakowie.
ł cznika Europy 2. Aktywizacja
Zachodniej i
gospodarcza

•
•
•
•
•
•

•

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

podpisanie umowy o współpracy mi dzy
Krakowem i Budapesztem
prezentacja Lipska w Krakowie
prezentcja Kijowa w Krakowie
prezentacja Lwowa w Krakowie
coroczna wizyta mieszka ców Frankfurtu w
Krakowie
podpisanie umowy o współpracy mi dzy
Krakowem i Sankt Petersburgiem oraz programu
Współpracy mi dzy Krakowem i Moskw na lata
2006-2008
prezentacja Frankfurtu n/Menem w Krakowie

Liczba zrealizowanych
obchodów dni miasta
partnerskiego w Krakowie.
Liczba zrealizowanych
obchodów dni miasta
Krakowa w miastach
partnerskich.
Liczba zawartych nowych
porozumie i umów.

Stopie
realizacji
programu
w%
71 %

200 %
(zaplanowano 2
prezentacje
krakowskie,
zrealizowano 4)
50%

224

Cele i priorytety
rodkowoWschodniej z
wykorzystaniem
jego statusu jako
„europolii”.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Krakowa przy
szczególnym
uwzgl dnieniu
wysokich technologii
i sfery usług
turystycznych.
3. Pozyskiwanie
funduszy Unii
Europejskiej w
ramach programów
mi dzynarodowych
współfinansowanych
przez Uni
Europejsk .

4. Wykorzystywanie 1. Organizacja wizyt
delegacji
członkostwa
zagranicznych w
Polski w Unii
Krakowie.
Europejskiej do
lansowania
Krakowa jako
najbardziej
reprezentatywnego
miasta wizytówki,
identyfikowanego
z Polsk .
5. Aktywizacja
udziału
politycznego
Krakowa na rzecz

•

wizyta go ci zaproszonych przez PMK w zwi zku z Ilo zorganizowanych
wizyt.
Mi dzynarodowymi Mistrzostwami w
Kajakarstwie.
Wa niejsze wizyty:
- wizyta przedstawicieli Rady Regionalnej
Burgundii,
- wizyta przedstawicieli :Kulturkontakt Austria - sie
szkolna ABC”,
rewizyta przedstawicieli mi dzynarodowej Grupy
FCC (Hiszpania) w Krakowie,
- wizyta delegacji Województwa Klu (Rumunia)
- „Poci g pami ci. Młodzi w poszukiwaniu Europy”
- wizyta mi dzynarodowej młodzie y w Krakowie i
O wi cimiu,
- wizyta uczniów Liceum Ogólnokształc cego z
Niemiec (Gelsenkirchen),

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

225

Cele i priorytety
zwi kszania roli
polskich miast w
decydowaniu o
rozdziale
funduszy
strukturalnych UE
w ramach polityki
regionalnej
(Komitet
Regionów).
6. Wzmacnianie
pozycji Krakowa
na arenie
mi dzynarodowej
poprzez promocj
dziedzictwa
rodkowoeuropejskiego
oraz jego warto ci
kulturowych.
7. Podnoszenie
potencjału
naukowego
Krakowa poprzez
zagraniczne sta e
szkoleniowe i
wymiany
specjalistów.
8. Kreowanie roli
Krakowa jako
potencjalnej

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

wizyta delegacji nauczycieli i uczniów z Finlandii,
wizyta przedstawicieli Urz du Miasta z Tampere
(Finlandia),
wizyta grupy przedstawicieli 6 samorz dów z
Ukrainy Europejskiego,
wizyta 100-osobowej grupy harcerzy z Austrii,
Niemiec, Szwajcarii, Lichtensteinu, Czech,
Słowacji, W gier, Rumunii, Litwy, Łotwy i Estonii,
wizyta 15-osobowej delegacji miasta Angers we
Francji,
wizyta w Urz dzie Miasta Krakowa grupy
przedstawicieli Komisji ds. Rynku Wewn trznego i
Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego,
wizyta delegacji Moskiewskiej Izby PrzemysłowoHandlowej (we współpracy z Krakowskim
Holdingiem Komunalnym),
spotkanie PMK z uczestnikami polsko-niemieckiej
konferencji rektorów, uczestników konferencji,
„Przezwyci aj c histori , patrz c w przyszło ”,
wizyta grupy samorz dowców z Bo ni i
Hercegowiny,
wizyta delegacji oficjalnej Solury z Burmistrzem,
Panem Kurtem Fluri i grup radnych,
wizyta delegacji Innsbrucka wraz z dr Herwigiem
van Staa, Premierem Kraju zwi zkowego Tyrolu,
Wizyta delegacji oficjalnej miasta Tbilisi,
wizyta delegacji z Cremony (Włochy),
wizyta delegacji z Pecsu wraz z zast pc
Burmistrza, p.Tiborem Gonda,
wizyta mera Tel Avivu, Pana Rona Huldai,
wizyta członków City Livery Club z Londynu,

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

226

Cele i priorytety
siedziby
organizacji i
instytucji
mi dzynarodow.
w szczególno ci
reprezentuj cych
Uni Europejsk .
9. Kreowanie
wizerunku
Krakowa jako
atrakcyjnego
miejsca
mi dzynarodow.
konferencji,
spotka
tematycznych,
seminariów i
wydarze
kulturalnopromocyjnych,
konkurencyjnego
wobec innych
miast w tej cz ci
Europy.
10. Utrzymywanie
tradycyjnych
zwi zków
kulturowych w
obszarze Europy
rodkowej i
Wschodniej, w

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

-

-

-

spotkanie z oo.Berdardynów z Włoch oraz
przedstawicieli włoskiej Fundacji Jana Pawła II ,
spotkanie Zast pcy Prezydenta Miasta Krakowa
p.S.Urbaniak z przedstawicielami Rady Miasta
Kokkola oraz kierownikiem projektu dot. spraw
społecznych, w którym uczestniczy tak e Kraków,
wizyta członka Komitetu Regionów UE,
przewodnicz cego Klubu Europejskiej Partii
Socjalistów, Mera Regionu Dunkierka, Pana
Michela Delabarre,
spotkanie PMK z p.Aldona Frankel pisark
izraelsk urodzon w Krakowie,
wizyta p.Igora Mitorja i uroczyste przekazanie
rze by „Eros Bendato” jako daru dla miasta
Krakowa,
spotkanie PMK z Prezydentem - Elektem Rotary
International, p.Williamem B.Boyd,
spotkanie z delegacj urz dników rz dowych i
samorz dowych z Korei Południowej,
wizyta delegacji z Leuven i spotkanie z Zast pc
Prezydenta Miasta Krakowa, p. Henrykiem
B tkiewiczem,
wizyta delegacji roboczej z Urz du Providencia w
Santiago de Chile i rozmowy m.in. na temat
współpracy w zakresie rozwoju społecznego obu
miast i regionów,
spotkanie z delegacj urz dników - pracowników
Wydziału Mieszkalnictwa z Amsterdamu,
wizyta delegacji roboczej z Moskwy (rozmowy nt.
kontynuacji współpracy i podpisania programu
współpracy obu miast w latach 2006-2008,

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

227

Cele i priorytety
tym równie ze
rodowiskami
polskimi za
granic
11. Przenoszenie na
grunt krakowski
sprawdzonych
rozwi za i
do wiadcze
miast
zagranicznych,
zwi zanych z
szeroko poj tym
zarz dzeniem
miastem, z
rozwi zywaniem
narastaj cych
problemów
społecznych a
tak e z
planowaniem
przestrzennym dla
zrównowa onego
rozwoju Krakowa
12. Aktywizowanie
i wspieranie
kontaktów
mi dzy młodzie
Krakowa i
młodymi lud mi
za granic

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

spotkanie z delegacj urz dników rz dowych i
samorz dowych z Korei Południowej,
wizyta ukrai skiej delegacji Ministerstwa ds.
Rodzin, Młodzie y i Sportu i spotkanie z Zast pc
prezydenta Miasta Krakowa, p.S.Urbaniak,
wizyta Zast pcy Sekretarza Generalnego ONZ ds.
Prawnych, p.Nicholasa Michela,
wizyta delegacji roboczej z Budapesztu, Frankfurtu
n/Menem,
wizyta przedstawicieli firmy HAARAG,
wizyta delegacji z Urz du Miasta Uppsali,
wizyta inwestorów hiszpa skich, przedstawicieli
firm developerskich,
wizyta delegacji studentów z regionalnego Instytutu
Administracji w Lyonie,
wizyta delegacji uczniów i nauczycieli z
Maastricht.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

228

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

13. Traktowanie
1. Organizacja spotka z
Unii
przedstawicielami
Europejskiej jako placówek
uprzywilejowane dyplomatycznych w
Krakowie.
go obszaru
współpracy
mi dzynarod.
Krakowa.
14. Aktywizowanie
i wspieranie
kontaktów w
obr bie Europy
rodkowo Wschodniej
(Niemcy,
Austria, Czechy,
Słowacja,
W gry, Rosja,
Ukraina,
Białoru , Litwa)
i kreowanie roli
Krakowa jako
jednego z
najwa niejszych
o rodków w tym
regionie z
uwzgl dnieniem
jego statusu jako
„europolii”.
15. Promowanie
Krakowa na

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

-

spotkanie PMK z Zast pc Asystenta Sekretarza
Stanu USA, p.Heather Conley,
spotkanie PMK z Ambasadorem Królestwa
Norwegii w Polsce,
spotkanie PMK z Ambasadorem Królestwa Danii,
spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z
Ambasadorem Republiki Chile,
spotkanie robocze Zast pcy Prezydenta Miasta
Krakowa z Ambasadorem Norwegii,
spotkanie PMK z Ambasadorem Turcji w Polsce,
spotkanie PMK z Klubem Dyplomatycznym
„Willkommen in Berlin”
wizyta robocza delegacji Ambasady Norwegii
spotkanie PMK z Ambasadorem Finlandii,
wizyta przedstawicieli korpusu konsularnego
akredytowanego w Niemczech,
spotkanie z członkiem Rady Królewskiej przy
władcy Tajlandii, p.Pichitrem Kullavanijaya,
wizyta Nast pcy Tronu Królestwa Norwegi Ksi cia
Haakona i Ksi nej Mette-Marit,
wizyta Ambasadora Republiki Portugalii, p. Marii
Margaridy Sigueiredo,
wizyta Konsula Generalnego W gier, p.Zoltana
Nagyivanyiego,
wizyta robocza Radcy Handlowego Ambasady
Norwegii u PMK,
wizyta wicepremiera i ministra gospodarki Kraju
Zwi zkowego Tyrolu p. Ferdinanda Eberle i
delegacj gospodarcz
wizyta Radcy Handlowego Ambasady Austrii
spotkanie PMK z nowym Ambasadorem Republiki

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa
Liczba wa niejszych
spotka przedstawicieli
władz miasta z
delegacjami
zagranicznymi.

Stopie
realizacji
programu
w%
100%

229

Cele i priorytety
całym wiecie,
wykorzystywanie
do tego celu
wszystkich
mo liwo ci,
utrwalanie w ród
partnerów i
przybyszów z
zagranicy
rosn cej wiedzy
o Krakowie jako
mie cie o
odr bnej,
identyfikowalnej
to samo ci i
ugruntowanych
funkcjach
metropolitalnych
umacnianie
„marki
Krakowa”.

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

-

-

Słowacji, p.Františkiem Ruži ka oraz Konsul
Republiki Słowacji w Krakowie, Pani Jank
Burianov ,
spotkanie PMK z nowym Konsulem Generalnym
republiki Francji w Krakowie, p. Sylvie de
Bruchard,
spotkanie PMK z nowym Konsulem Generalnym
RFN w Krakowie, dr Thomasem Gläzerem,
wizyta Ambasador przy Stolicy Apostolskiej, Pani
Hanny Suchockiej w ramach udziału w
uroczysto ciach ingresu Ks. Arcybiskupa S.
Dziwisza,
spotkanie PMK z Ambasadorem Republiki
Słowenii, p.Józefem Drofenikiem i Konsulem
Honorowym M. Bara skim,
spotkanie PMK z nowym Ambasadorem Republiki
Austrii dr Alfredem Längle,
spotkanie PMK z Ambasadorem Hiszpanii,
Rafaelem Mendivil,
spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Zast pc
Ambasadora USA p. Kennethem Hillasem spotkanie z Konsul Generaln Republiki Słowacji
w Krakowie, p.Jank Burianow , w zwi zku z
zako czeniem jej misji dyplomatycznej,
spotkanie PMK z Ambasadorem Republiki
Czeskiej, p.Bed ichem Kopeckim,
spotkanie PMK z Ambasadorem Nadzwyczajnym i
Pełnomocnym Republiki Białorusi w RP, p.
Pawłem Łatuszka,
spotkanie PMK z nowym Konsulem Generalnym
Republiki Słowacji w Krakowie, p.Ivanem Horsky -

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

230

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

2. Przygotowanie wizyt
przedstawicieli władz
miasta Krakowa w
miastach
zagranicznych.

spotkanie PMK z Konsulem Generalnym USA w
Krakowie, p.Kennethem Fairfaxem i rozmowa nt.
utworzenia szkoły Mi dzynarodowej w Krakowie,
- spotkanie noworoczne z krakowskim korpusem
noworocznym,
- spotkanie z nowym Konsulem Generalnym Ukrainy
w Krakowie, p.Mychajło Brodowyczem,
- spotkanie z Przewodnicz cym Komisji Spraw
Zagranicznych Bundestagu, p.Ruprechtem
Polenzem,
- spotkanie po egnalne z Ambasadorem Republiki
Armenii w Polsce, dr Aszotem Howakimianem zako czenie misji dyplomatycznej w Polsce,
- spotkanie z Ambasadorem Chi skiej Republiki
Ludowej, p. Yuanem Guisen,
- spotkanie z Ambasadorem Kanady,
- spotkanie z Ambasadorem Indii p. Anil Wadhwa,
- spotkanie z Ambasadorem Norwegii p.Kknutem
Hauge,
- spotkanie z nowym Ambasadorem Rumunii w
Polsce p.Gabrielem B.Bartasem,
- spotkanie z Ambasadorem Republiki Kazachstanu
p.Aleksiejem Volkovem.
• zorganizowano 38 wyjazdów zagranicznych
Prezydenta Miasta Krakowa, Zast pców Prezydenta
Miasta Krakowa oraz Pełnomocników Prezydenta
Miasta Krakowa.
Były to m.in. wyjazdy do:
- Wiednia -Solingen -konferencja przedstawicieli
miast uczestnicz cych w projekcie europejskim
DEMOS,

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Liczba przygotowanych
zagranicznych wyjazdów
słu bowych
przedstawicieli miasta
Krakowa.

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

231

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

Strasbourga - udział w III Spotkaniu „Klubu
Strasbourskiego”,
Orleanu - udział w obchodach wi ta Joanny
d`Arc,
Pary a - udział w Spotkaniu „100 Merów Europy”,
Lwowa - udział w obchodach wi ta Miasta
Lwowa
Londynu - spotkanie i rozmowy z
przedstawicielami EBOR-u, udział w prezentacji
Krakowa w London Chamber of Commerce,
Madrytu - zapoznanie si z systemem gospodarki
odpadami,
Kijowa - udział w wi cie Miasta Kijowa,
Genui - udział w spotkaniu władz miast
zaanga owanych w realizacj projektu
CARAVEL/CIVITAS II,
Aichi - udział w Dniu Krakowa podczas wiatowej
Wystawy EXPO,
Kokkoli - udział w mi dzynarodowej konferencji
pt. „Ekonomia społeczna: kluczowy instrument
rozwoju lokalnego”,
Pary a - udział w III wiatowym Forum Miast
Wiednia - podpisanie „Wspólnego o wiadczenia
Wiednia i Krakowa”,
Lwowa - udział w wyje dzie studyjnym PolskoNiemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego
Wielkiego Tyrnowa - udział w 8
Mi dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym,
Santiago de Chile, La Sereny i Quito - spotkanie z
Poloni w Chile, przekazanie daru (popiersia
Ignacego Domeyki) dla mieszka ców La Sereny,

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

232

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

-

-

udział w prezentacji kulturalnej miasta Krakowa w
Quito,
Pecsu - udział w konferencji nt. „Równego
Traktowania Niepełnosprawnych”,
Moskwy -udział w konferencji pt. „ Stolica i
prowincje w Polsce i w Rosji”,
Norymbergii - udział w mi dzynarodowej
konferencji Praw Człowieka nt. rasizmu
Pecsu -udział w mi dzynarodowej konferencji pt.
„Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu
CASE”,
Budapesztu - udział w mi dzynarodowej
konferencji po wi conej zapobieganiu patologii
społecznej w ród młodzie y,
Florencji - udział w uroczysto ci wmurowania
tablicy upami tniaj cej 19. Rocznic odprawienia
mszy w. we Florencji przez Jana Pawła II,
otwarcie serii wystaw artystów krakowskich
Barcelony - udział w targach inwestycyjnych
„Meeting Point”,
Budapesztu - podpisanie umowy o współpracy
Nantes - udział w CIVITAS Forum`2005,
Wiednia -udział w 7 Mi dzynarodowej Konferencji
Zarz dzania Odpadami,
Kolonii, Bonn - zapoznanie si z nowoczesnymi
systemami zarz dzania ruchem w miastach
niemieckich,

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

Ponadto WZ przygotowało tak e wyjazdy zagraniczne
dla Radnych Miasta Krakowa oraz pracowników UMK
(mimo, i rodki finansowe zabezpieczone s

233

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

odpowiednio w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic
Krakowa oraz Wydziale Organizacji i Nadzoru)
Ł cznie: 184 delegacji dla 300 osób
3. Współpraca z Poloni i • organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z
organizacjami
rodzin polskich zamieszkałych za granic :
polonijnymi.
- współfinansowanie pobytu dzieci z: Białorusi,
Ukrainy, Rumunii, Królewca w ramach akcji
„Podarujmy dzieciom lato”
- sfinansowanie wakacyjnego pobytu dzieci z rodzin
polskich zamieszkałych na Litwie i Kazachstanie
• organizacja wizyt przedstawicieli Polonii w
Krakowie:
- akcja „Wielkanoc w Polsce 2005”- wizyta 30
osobowej grupy rodaków z Syberii
• współpraca z innymi komórkami UMK w sprawie
repatriacji rodzin polskich do Polski:
- wystosowanie przez Prezydenta Miasta Krakowa
zaprosze notarialnych dla 4 rodzin wskazanych
Uchwał Rady Miasta Krakowa
• przekazanie paczek wi tecznych z artykułami
spo ywczymi dla rodzin polskich we Lwowie.
4. Udział w obchodach
• w ramach obchodów zorganizowano nast puj ce
Roku Polskiego w
przedsi wzi cia:
Niemczech.
- wystawa obrazu pod wietlonego - Wystawa
jednego obrazu”,
- wystawa „koszula dla Wita Stwosza”,
wi teczna wystawa o Krakowie - prace
fotograficzne,
- wieczór autorski oraz prezentacja prac pisarzy
krakowskich (pp. Sławomira Skuby i Adama

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

100%

Liczba zrealizowanych
przedsi wzi .

100%

234

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)

5. Koordynacja
działalno ci „Domu
Krakowskiego” w
Norymberdze.

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Zagajewskiego),
koncert muzyki powa nej - koncert zespołu Cracow
Klezmer Band,
koncert muzyki powa nej Trio Postento.

•

podstawowym elementem zakresu działania w
ramach tego zadania jest współpraca Krakowa i
Norymbergii.
W ramach tej współpracy prowadzona jest działalno
"Domu Krakowskiego w Norymberdze" oraz "Domu
Norymberskiego" w Krakowie. Miasto Kraków
finansuje koszty administracji "Domu Krakowskiego"
(przekazano III raty zaliczki zgodnie z zawart
umow ).
Organizowane s ró norodne imprezy kulturalne,
inicjowane i koordynowane przez osob zatrudnion
przez Urz d Miasta Krakowa.

Ilo zaplanowanych i
zrealizowanych imprez.

Stopie
realizacji
programu
w%

98 %

W ramach działalno ci kulturalnej prowadzonej w
„Domu Krakowskim” odbyły si m.in.:
- wieczór dyskusyjny zatytułowany "Podró po
Galicji" wraz ze spotkaniem i prezentacj filmów
re ysera Grzegorza Linkowskiego,
- wystawa prac artystycznych, zwi zanych z
Krakowem, T. Maya wykonywanych w ramach
projektu interaktywnego " d bło Trawy",
- koncert jazzowy Quintetu Beaty Przybytek,
- przygotowanie techniczne Festiwalu Polskich
Filmów Krótkometra owych,
- koncert muzyki powa nej - duet Henryk Bła ej i
Teresa Kaban,
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

-

-

-

koncert muzyki powa nej prezentowanej na
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Witold
Lutoslawski - Muzyka Polska XX wieku”,
wystawa prac artystycznych Jerzego Cyganiewicza
w zakresie dekoracji i architektury wn trz,
prezentacja filmu pt. „ rodek Europy”, która
odbyła si w ramach wieczoru autorskiego re ysera
filmu Stanisława Muchy,
koncert akordeonowy zespołu Motion Trio podczas
imprezy pn. „Blue Nacht” współorganizowanej
przez Dom Krakowski w Norymberdze i Miasto
Norymberga,
przygotowanie konkursu recytatorskiego pn.
„Niemcy ucz si j zyka polskiego”,
wykład i dyskusja nt. „Typowo niemieckie ? Obraz Niemców w oczach własnych i
cudzoziemców” - wykład i prowadzenie dyskusji
prof. Leszek yli ski - katedra Germanistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
wystawa fotografii Wojciecha Nowickiego
po wi cona polskim pielgrzymom z ostatniej
pielgrzymki Polaków do Rzymu w zwi zku z
pogrzebem Jana Pawła II,
koncert muzyki flamenco, jazz w ramach wieczoru
„Que Passa - gor ce rytmy z Krakowa”,
wieczór poezji i muzyki pn. „Poezja i bigos. Performanse grupy Bankomat”,
wykład i spotkanie dyskusyjne z Olafem Kuhl tłumaczem z j zyka polskiego na j zyk niemiecki
dzieł Gombrowicza, Stasiuka i Masławskiej oraz
Halina Jurasz doktorem z instytutu Germanistyki

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%

236

Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
Uniwersytetu Wrocławskiego nt. „Niemcy i Polacy:
Czy miejemy si inaczej ?”
- koncert muzyki powa nej „Trio Portento”,
- koncert zespołu Crakow Klezmer Band,
- koncert muzyki powa nej w ramach cyklu „Młode
talenty”,
- wieczór autorski dwóch pisarzy krakowskich - S.
Shuty i A. Zagajewskiego wraz z prezentacja ich
prac,
- wystawa obrazu pod wietlanego pn. „Wystawa
jednego obrazu”,
- wystawa prac B. Bochorczyka pn. „Koszula dla
Wita Stwosza”,
wi teczn wystaw o Krakowie - prace
fotograficzne.
W okresie bo onarodzeniowym zorganizowano
"Jarmark Bo onarodzeniowy" (organizacja i obsługa
techniczna, aran acja wystroju zewn trznego i
wewn trznego budynku, projekty i druk ulotek i
prospektów informacyjnych) promuj cy Miasto
Kraków.
Ponadto w ramach zadania zostały zaprenumerowane
czasopisma „Kino”, „Polityka”, „Tygodnik
Powszechny”, które dostarczane s na bie co do
Domu Krakowskiego w Norymberdze.
- wernisa A. Mickiewicz - Czesław Miłosz „Raj
utracony”,
- wykład „Dwa Oblicza” Klausa Lesunga,
- koncert go cinny „Historie jazzowe”,
- Kryminał Kontra Kryminał - Marek Krajewski Tessa Korber,

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

Stopie
realizacji
programu
w%
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Cele i priorytety

Zaplanowane zadania /
działania realizuj ce
program

Zrealizowane zadania / działania
(zakres rzeczowy)
-

6. Koordynacja
przynale no ci
Krakowa do
organizacji
mi dzynarodowych.

•

Przyj te mierniki dla
oceny realizacji zada /
działa

25-lecie Solidarno ci - Pot ga słowa”- Koło
Przyjaciół Literatury Polskiej,
prezentacja CD - rok po mierci Papie a,
Jazz w dniu „ w. Walentego” - Sing Sing
Penelope”,
literatura w Wie y „Odwaga wrodzona” Karolina
Lanckoro ska,
wykład z projekcj zdj „Nowy Kraków i stara
Galicja - zaproszenie do podró y”,
Teatr w Wie y - Sławomir Mro ek - „Emigranci”,
Gypsy - jazz w Wie y - „L-ensemble Nuages,”
dyskusja wieczorna „Religijno w Polsce i
Niemczech”,
wernisa prac Zbigniewa Bielawki.
Ilo
terminowo opłacone składki członkowskie do:
Organizacji Miast Dziedzictwa wiatowego, Ligi
Miast Historycznych, Stowarzyszenia „Les
Rencontres”, stowarzyszenia Europejskie Miasta
Turystyczne, EUROCITIES, Komitetu
Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”.

opłaconych składek.

Stopie
realizacji
programu
w%

100 %

Cel operacyjny III-5: Tworzenie warunków do lokalizacji central i przedstawicielstw organizacji krajowych i mi dzynarodowych.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program Integracji Europejskiej.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.
Jednostki realizuj ce: komórki organizacyjne Urz du Miasta, jednostki organizacyjne UMK, spółki miejskie.
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Nazwa programu

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego
Stopie zaawansowania działa (%)
programu

Program Integracji Europejskiej 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Koordynacja procesu składania wniosków do ZPORR,
Dokonanie oceny zgodno ci projektu ze Strategi Rozwoju Krakowa,
Dokonanie oceny pod k tem mo liwo ci korzystania z programu,
Prowadzenie konsultacji ze wszystkimi podmiotami zaanga owanymi w
proces pozyskiwania rodków z danego programu operacyjnego,
Koordynacja procesu składania wniosków do Mechanizmów Finansowych
EOG,
Dokonanie oceny zgodno ci projektu ze Strategi Rozwoju Krakowa,
Dokonanie oceny pod k tem mo liwo ci korzystania z programu,
Powadzenie konsultacji ze wszystkimi podmiotami zaanga owanymi w
proces pozyskiwania rodków z danego programu operacyjnego,
Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów przygotowywanych
i zgłaszanych przez wydziały i miejskie jednostki organizacyjne do
dofinansowania z funduszy unijnych,
Organizacja spotka informacyjnych i narad koordynacyjnych dla
wydziałów i jednostek organizacyjnych Urz du Miasta Krakowa w
zakresie pozyskiwania rodków z funduszy unijnych,
Udział w realizacji projektów nieinwestycyjnych - współpraca
zagraniczna, wymiana do wiadcze , projekty partnerskie,
Przekazywanie informacji do Wydziałów merytorycznych w zwi zku z
propozycjami współpracy lub mo liwo ciami udziału w „mi kkich”
programach unijnych.

100%
100%

100%
100%
100%
100%
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Cel operacyjny III-5: Tworzenie warunków do lokalizacji central i przedstawicielstw organizacji krajowych i mi dzynarodowych.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program Współpracy Mi dzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Biuro Współpracy Zagranicznej.
Jednostki realizuj ce: Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska, Wydział Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Wydział Mieszkalnictwa, Miejski O rodek Pomocy Społecznej, Wydział wiadcze Socjalnych, Wydział Spraw
Społecznych, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Promocji i Turystyki, Biuro Współpracy Zagranicznej.
Nazwa programu

Program Współpracy
Mi dzynarodowej Gminy Miejskiej
Kraków

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego
programu

Projekt uchwały wprowadzaj cej program, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta
Miasta Krakowa, został zło ony w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (druk
1284). Program został przekazany do zaopiniowania przez Komisj Główn RMK,
Komisj Sportu i Turystyki oraz Komisj Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków.

Stopie zaawansowania
działa (%)

Wszelkie działania ze
strony Biura Współpracy
Zagranicznej zostały
zrealizowane (100%)

Cel operacyjny III-6: Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji.
1.
2.
3.
4.

Nazwa programu: Program wspierania i rozwoju kultury fizycznej w latach 2006-2008.
Program przygotowywany.
Jednostka koordynuj ca: Wydział Spraw Społecznych.
Jednostki realizuj ce: Wydział Spraw Społecznych we współpracy z lokalnymi organizacjami sportowymi
Nazwa programu

Program wspierania i
rozwoju
kultury
fizycznej w latach
2006-2008

Zrealizowane działania wynikaj ce z przygotowywanego / planowanego programu
1. Pierwsza prezentacja zało e Programu na posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego Prezydenta Miasta
Krakowa, zostały wprowadzone poprawki zgłoszone podczas posiedzenia zespołu.

Stopie
zaawansowania
działa (%)
100%
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2. Konsultacja zało e Programu z Zast pc Prezydenta Miasta Krakowa Stanisław Urbaniak.
3. Społeczne konsultacje zało e Programu na Forum Prezesów Krakowskich Klubów Sportowych przy
Prezydencie Miasta Krakowa.
4. Opracowanie tre ci „Programu Wspierania i Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 2006-2008.”
5. Przedło enie Prezydentowi Miasta Krakowa projektu Zarz dzenia w sprawie przyj cia przez Rad Miasta
Krakowa „Programu Wspierania i Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 2006-2008”.
6. Przyj cie Programu przez Rad Miasta Krakowa.

100%
100%
nast pi do dnia
31.05.2006 r.
przewidywany
termin ostatnia
sesja RMK w
czerwcu.
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