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2.1   Założenia programowe 

Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019 

opracowany został w oparciu o główne założenia programowe przyjęte w procesie 

konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007-2016. 

Podstawą ustalenia limitów wydatków na realizację inwestycji strategicznych 

i programowych jest Prognoza kwoty długu publicznego Miasta Kraków, stanowiąca 

załącznik Nr 12 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta 

Krakowa na rok 2010.

W projekcji planowanych wydatków na inwestycje strategiczne zaprezentowano 

zaktualizowane harmonogramy rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań, adekwatnie do 

stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego, prognozowanego tempa jego realizacji oraz 

możliwości finansowych Miasta. Zweryfikowane zostały również w uzasadnionych 

przypadkach całkowite zakresy rzeczowe oraz ujęte nowe inwestycje, szczególnie ważne dla 

realizacji celów strategicznych Miasta. Uwzględniono także projekty mające największe 

szanse na uzyskanie współfinansowania zewnętrznego.

Wydatki na realizację poszczególnych inwestycji strategicznych w niniejszym 

dokumencie są zgodne dla lat 2010-2012 z wydatkami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta 

Krakowa na rok 2010. W kolejnych latach, stosując konsekwentnie zasadę priorytetowego 

traktowania inwestycji kontynuowanych, zapewniono w pierwszej kolejności alokację 

dostępnych środków na ich realizację. W procesie tworzenia dokumentu dążono do 

koordynacji inwestycji pod względem wzajemnych powiązań i zależności.

Obszar inwestycji programowych ograniczono do określenia poziomu wydatków na 

poszczególne dziedziny programowania. 

W prezentowanej edycji WPFI utrzymany został podział procesu inwestycyjnego na 

dwa etapy: przygotowanie i budowa, dla których zaznaczono czasokres, w którym planowane 

jest skierowanie środków finansowych na każdy z tych etapów (wyróżnienie odpowiednio 

kolorem żółtym i zielonym). 

2.2   Konsultacje społeczne w zakresie realizacji inwestycji 

Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego mającego na celu 

zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny,. Planowane inwestycje i projekty miejskie 

konsultowane ze społeczeństwem mają szansę być lepiej dostosowane do sytuacji społeczno –

ekonomicznej oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Konsultacje społeczne, rozumiane jako 
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sposób dostarczania społeczeństwu informacji o inwestycji i jej wpływie na środowisko, 

a także dopuszczenie obywateli i organizacji ekologicznych do udziału w procesie 

podejmowania decyzji, stanowią wymóg formalny, regulowany zarówno przez prawo polskie, 

jak i Dyrektywy Unii Europejskiej. 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków 

przy realizacji inwestycji i projektów miejskich reguluje uchwała Rady Miasta Krakowa 

 dnia 23 kwietnia 2008 r. Zgodnie z jej zapisami za przeprowadzenie konsultacji społecznych 

dotyczących poszczególnych inwestycji i projektów miejskich odpowiedzialna jest komórka 

organizacyjna Urzędu Miasta Krakowa, miejska jednostka organizacyjna lub spółka miejska 

realizująca daną inwestycję. 

W październiku 2008 r. uruchomiony został serwis internetowy poświęcony dialogowi 

społecznemu. Stanowi on bazę informacji dla mieszkańców Krakowa oraz narzędzie 

konsultacji społecznych zachęcające do partycypacji społecznej, wyrażania własnej opinii 

i poglądów, co umożliwia poznanie stanowiska oraz oczekiwań mieszkańców odnośnie 

realizowanych przedsięwzięć.

W celu informowania mieszkańców o planowanych w Krakowie inwestycjach 

miejskich opracowany został Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich (WKIM). WKIM na 

dany rok obejmuje wszystkie inwestycje, dla których w roku budżetowym zaplanowany jest 

etap przygotowania. Konsultowanie planowanych inwestycji na wczesnym etapie procesu 

podejmowania decyzji o ich realizacji umożliwia zdiagnozowanie nastawienia społecznego do 

wykazanych w WKIM inwestycji. Dzięki temu istnieje szansa wczesnego wykrywania 

sytuacji konfliktowych, które wymagają „pełnych konsultacji społecznych”. O ich 

przeprowadzeniu decyduje Komitet Sterujący ds. Konsultacji Społecznych kwalifikując daną 

inwestycję do właściwego Katalogu Inwestycji Miejskich (KIM). Konsultacje pełne prowadzi 

się z wykorzystaniem dostępnych instrumentów dialogu społecznego (np. spotkania 

z mieszkańcami obszaru objętego konsultacjami społecznymi) oraz promocji i reklamy.

Pełne konsultacje społeczne przeprowadzone zostały m.in. dla inwestycji związanych

z budową Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim i przebudową układu 

drogowego wokół Centrum oraz budową linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus 

UJ.
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2.3   Wydatki na inwestycje strategiczne

Wydatki Miasta Krakowa związane z realizacją inwestycji strategicznych w latach 

2010-2019 prezentuje Tabela 1.

Wydatki ogółem na inwestycje strategiczne dotyczące tego okresu planowane są na 

poziomie 3 658, 0 mln zł, w tym: 

 ze środków własnych dotyczących realizacji - 2 693,8 mln zł

 ze środków bezzwrotnych - 709,8 mln zł, przy czym dotyczą one zarówno 

współfinansowania ze źródeł krajowych jak i zagranicznych

 ze środków własnych dot. terenu - 254,4 mln zł.

W prezentowanej tabeli inwestycje strategiczne zostały podzielone, z uwagi na zasięg 

ich oddziaływania oraz rolę, jaką będą pełnić dla krakowskiego obszaru metropolitalnego, na 

dwie zasadnicze grupy, tj.: inwestycje metropolitalne oraz inwestycje pozostałe. 

Wydatki na inwestycje metropolitalne w latach 2010-2019 zaplanowane zostały na poziomie 

3 137,5 mln zł, w tym:

 inwestycje kubaturowe - 806,4 mln zł 

 inwestycje ochrony środowiska - 60,9 mln zł

 inwestycje transportowe - 2 270,3 mln zł.

Realizacja inwestycji pozostałych w okresie objętym obecną edycją planu wiązać się 

będzie z wydatkowaniem 520,5 mln zł. 


