
ZARZĄDZENIE Nr 678/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 21.03.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Wiedniem 
(stolicą Republiki Austrii) i Stołecznym Królewskim Miastem Kraków (Rzeczpospolita 
Polska) na lata 2017-2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie podpisania Umowy o współpracy pomiędzy Wiedniem 
(stolicą Republiki Austrii) i Stołecznym Królewskim Miastem Kraków (Rzeczpospolita 
Polska).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Wiedniem (stolicą Republiki 
Austrii) i Stołecznym Królewskim Miastem Kraków (Rzeczpospolita Polska) na lata 
2017-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948) uchwala się co następuje:

§1. Rada Miasta Krakowa wyraża zgodę na kontynuację współpracy Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa ze stolicą Republiki Austrii – Wiedniem poprzez podpisanie 
Umowy o współpracy pomiędzy Wiedniem (stolica Republiki Austrii) i Stołecznym 
Królewskim Miastem Kraków (Rzeczpospolita Polska) na lata 2017-2021.

§2. Rada Miasta Krakowa jako obszary współpracy wskazuje:

1) System transportu miejskiego;

2) Miejskie usługi publiczne;

3) Architektura i kształtowanie przestrzeni miejskiej;

4) Odnowa i rewitalizacja obszarów miejskich;

5) Ochrona środowiska;

6) Ochrona zdrowia i sprawy społeczne;

7) Edukacja, nauka i badania naukowe;

8) Innowacje i technologie;

9) Kultura i przemysły kreatywne;

10) Sport.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Umowa o współpracy między Krakowem i Wiedniem na lata 2017-2021 jest kolejnym 

dokumentem potwierdzającym wolę kontynuacji kontaktów obu miast. Współpraca ta 

obejmować będzie takie obszary, jak: planowanie systemu transportu miejskiego, miejskie 

usługi publiczne, architektura i kształtowanie przestrzeni miejskiej, odnowa i rewitalizacja 

obszarów miejskich, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i sprawy społeczne, edukacja, 

nauka i badania naukowe, innowacje i technologie, kultura i przemysły kreatywne oraz sport. 

Dzięki tej współpracy Kraków ma możliwość korzystania z bogatych doświadczeń 

wiedeńskich związanych z funkcjonowaniem nowoczesnego miasta. To na wzorach 

wiedeńskich oparte były wdrożone w naszym mieście zasady gospodarowania odpadami 

włącznie ze spalarnią odpadów, czy też rozwiązania transportowe stosowane w Krakowie, 

jak np. tzw. przystanki wiedeńskie i rozwój systemu obwodnic. Ponadto, Wiedeń, stolica 

Republiki Austrii, ważna europejska metropolia jest dla Krakowa cennym partnerem także  ze 

względów prestiżowych.

Niniejsza regulacja nie ma wpływu na dochody i wydatki Miasta, nie wymaga 

zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w latach następnych), a także 

poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa lub 

miejskiej jednostki organizacyjnej, w szczególności w sprzęt informatyczny, 

oprogramowanie, wyposażenie. Regulacja nie będzie powodować w przyszłości innych 

dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.


