
 
 

      Sesja na żywo w środę na stronie: 

www.krakow.pl/rmklive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAŃ MŁODYM RADNYM. STARTUJE  KOLEJNA 

KADENCJA MRK 

 
Uczniu! Chcesz działać w samorządzie? Uważasz, że możesz zrobić coś 

pożytecznego dla miasta? Jesteś społecznikiem? Zgłoś się do Młodzieżowej Rady 

Krakowa.  Masz czas do 21 września.  

 

Więcej na: www.facebook.com 

 

 

Na wniosek grupy radnych zwołana została 24. nadzwyczajna sesja Rady Miasta 

Krakowa. Odbędzie się ona 16 września (środa) o godz. 10:00 w Sali Obrad Rady 

Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. 

 

W porządku obrad przewidziano m. in. sprawozdanie z bieżących przygotowań do 

Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Zostanie 

również przedstawiony, w trybie jednego czytania, projekt uchwały traktujący o 

dalszych działaniach miasta w sprawie przyszłorocznych ŚDM. Sesja ma charakter 

otwarty. 

Porządek obrad sesji: www.bip.krakow.pl 

 

NADZWYCZAJNIE O ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY 

 

FOT. krakow.pl 

Z kalendarza RMK: 

 

• Komisja Główna – poniedziałek, godz. 15:00 , 

sala 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych   

 

• Komisja Sportu i Kultury Fizycznej – wtorek, 

godz. 15:00 sala Dietla, Pl. Wszystkich Świętych 

 

Więcej na: Bieżący plan posiedzeń 

 

 

NOWE PROJEKTY UCHWAŁ 

 

Do Kancelarii Rady Miasta Krakowa 

wpłynęły nowe projekty uchwał. Projekt 

autorstwa Komisji Dialogu Obywatelskiego 

zakłada utworzenie Programu małych 

grantów historycznych miasta Krakowa.  

W ramach pobudzenia zainteresowania 

historią Polski, rozwinięcia poczucia 

tożsamości lokalnej i narodowej, taka 

łatwa i krótka forma otrzymywania 

dofinansowań mogłaby zachęcić do 

organizacji wydarzeń propagujących 

patriotyczne wartości.  

Więcej na: www.bip.krakow.pl 

 

Radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego 

pochylili się również nad budżetem 

obywatelskim. Projekt uchwały zakłada 

przyjęcie nowego regulaminu budżetu 

partycypacyjnego, który mógłby 

zapewniać  sprawną oraz długofalową 

realizację wcześniej wybranych zadań, a 

także miałby się stać aktem prawa 

miejscowego. 

Więcej na: www.bip.krakow.pl 

 

 

http://krakow.pl/rmklive
https://www.facebook.com/mlodziezowaRMK
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/143499/karta
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65245&sub=biezacy_plan
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=78442
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=78441


 
 

 

      

Aktualnie na Instagramie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posterunek i zamienić go na 

punkt informacyjny dla turystów. 

W takim punkcie urzędowałby 

pracownik Krakowskiego Biura 

Festiwalowego, a także policjant 

oraz strażnik miejscy, obsługujący 

kamery do monitoringu. Radnym 

bardzo przychylnie patrzyli na 

taką koncepcję i jest 

prawdopodobne, że dostanie 

ona zielone światło. 

PUNKT INFORMACYJNY ZAMIAST POSTERUNKU 

POLICJI? 

KRAKOWSKI PRZEMYSŁ SPOTKAŃ 

BRAZÓW DO BIULETYNU 

Jest pomysł, by znajdujący się w nienajlepszym 

stanie posterunek zamienić na punkt 

informacyjny, w którym służbę pełniłaby także 

policja. 

Radni z Komisji Praworządności 

wizytowali posterunek policji przy 

Rynku Głównym 29. Jest pomysł, 

by znajdujący się w nienajlepszym 

stanie posterunek zamienić na 

punkt informacyjny, w którym 

służbę pełniłaby także policja.  

Radni zwiedzili pomieszczenia 

posterunku. O ile główna sala 

wygląda jeszcze w miarę 

nowocześnie, dalsze pokoje, w tym 

szatnie dla policjantów, nie są  

w najlepszym stanie i wymagają 

renowacji. Jest więc pomysł, aby 

za 300 tys. zł przebudować 

W poprzednim roku w Krakowie zostały oddane do użytku 

Tauron Arena Kraków, Centrum Kongresowe ICE oraz EXPO 

Kraków. Centra te stały się dominującymi graczami na 

regionalnym i ogólnopolskim rynku organizacji konferencji, 

targów, spotkań oraz szkoleń. A jakie korzyści ma z tego 

Kraków?  

– Chciałbym, aby zaakcentować określenie „przemysł 

spotkań”, gdyż jest to dziedzina niezwykle szybko się 

rozwijająca, szczególnie w naszym mieście. Od kilku lat pełni 

istotny element miejskiej gospodarki – wyjaśniał Rafał 

Perłowski, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki. Od kiedy  

w Krakowie pojawiły się instrumenty do prowadzenia tego 

typu działalności, miasto stało się niezwykle atrakcyjnym 

miejscem do organizacji targów, konferencji czy szkoleń. 

Zauważyła to także Polska Organizacja Turystyczna. Biorąc 

pod uwagę ilość wydarzeń i liczbę przybyłych gości, 

umieściła Kraków w ścisłej, krajowej czołówce miast 

rozwijających przemysł spotkań. 

O skoku w zakresie turystyki biznesowej jaki wykonało miasto 

najlepiej świadczą liczby. I tak, w Centrum Kongresowym ICE 

Kraków w niecały rok od otwarcia (16 października 2014 r.) 

zorganizowano 132 wydarzenia, w których wzięło udział 151 

tys. gości. Zaś w Tauron Arenie odbyło się 40 imprez. Większą 

część z nich miała charakter medialny, dlatego jedną  

z najnowocześniejszych europejskich hal odwiedziło 710 tys. 

osób.  

Więcej na: krakow.pl 

Wraz z nowym rokiem szkolnym Radni Miasta Krakowa 

składają życzenia wszystkim krakowskim uczniom oraz 

nauczycielom. 
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http://krakow.pl/aktualnosci/194003,30,komunikat,krakowski_przemysl_spotkan.html


 
 

 

      
Zobacz nas: 

 facebook.com/RadaMiastaKrakowa 

 twitter.com/Radamiasta 

 Rada Miasta Krakowa 

  instagram.com/radamiastakrakowa 

 youtube.com/Rada Miasta Krakowa 

Blog Rady Miasta Krakowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Do Kancelarii Rady Miasta Krakowa wpłynęły 

nowe projekty uchwał autorstwa grupy 

radnych. W pierwszym z nich krakowscy radni 

podnoszą sprawę likwidacji palenisk  

w budynkach należących do Gminy Miejskiej 

Kraków, w których źródłem grzewczym są 

węgiel lub inne paliwa stałe. Według 

podanych danych  takich budynków jest 

ponad 100. Realizacja tego zadania miałaby 

potrwać do 31 grudnia 2017 r. 

Więcej na: www.bip.krakow.pl 

Kolejny projekt uchwały mówi o analizie 

rozbudowy sieci ciepłowniczej w Krakowie pod 

kątem ekologicznym. W uzasadnieniu możemy 

przeczytać, że dotychczasowy rozwój sieci 

ciepłowniczej definiowany był przez rachunek 

ekonomiczny, jednak istnieją instrumenty 

prawne pozwalające włączyć w to także 

aspekt środowiskowy. 

Więcej na: www.bip.krakow.pl 

 
 

LIKWIDACJA PALENISK I SIEĆ 
CIEPŁOWNICZA Kancelaria Rady 

Miasta  

i Dzielnic Krakowa 

Plac  

Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków 

Telefon: 

(012) 6161403 

Faks: 

(012) 6161702 

 

 

 

Blog Rady Miasta 

Krakowa: 

www.radamiastakrakowa.

wordpress.com 
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DYŻURY RADNYCH: 

16 września – środa 

Barbara Nowak - godz. 14.00 – 15.00, NSZZ Solidarności Oświatowej 30-510 Kraków, ul. Sokolska 

13, II piętro, pokój G 

 

17 września – czwartek 

Bolesław Kosior - godz. 13.00 – 14.00, Siedziba Krakowskiego Zarządu Powiatowego „Prawo i 

Sprawiedliwość” Miasto Kraków, 31-135 Kraków, ul. Łobzowska 35/4 Ip. 

 

18 września – piątek 

Grażyna Fijałkowska - godz. 10.00 – 11.00, Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów 

Prokocim, 30-868 Kraków, ul. Kurczaba 3 tel. 12 658-26-11. 

 

https://www.facebook.com/RadaMiastaKrakowa?fref=photo
https://www.facebook.com/RadaMiastaKrakowa?fref=photo
https://twitter.com/Radamiasta
https://twitter.com/Radamiasta
https://plus.google.com/106510667011020116590/posts?hl=pl
https://plus.google.com/106510667011020116590/posts?hl=pl
https://instagram.com/radamiastakrakowa/
https://instagram.com/radamiastakrakowa/
https://www.youtube.com/channel/UCvt3ZilVJqZ3Ll6RJPeI_Mg
https://www.youtube.com/channel/UCvt3ZilVJqZ3Ll6RJPeI_Mg
https://radamiastakrakowa.wordpress.com/
https://radamiastakrakowa.wordpress.com/
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=78396
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=78395
http://www.radamiastakrakowa.wordpress.com/
http://www.radamiastakrakowa.wordpress.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższa sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się  

16 września 2015 roku o godz. 10 w Sali im. Stanisława 

Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. 

21 września – poniedziałek 

Józef Jałocha – godz. 12.45 – 13.45, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Klatka F, III p. pok. 301-302 

Józef Pilch – godz. 15.30, Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice, 31-612 Kraków, ul. Miśnieńska 58, tel. 12 648-96-

18, 648-72-38 

Małgorzata Jantos – godz. 16.30 – 18.00, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Klatka F, III p. pok. 305 

 

Aktualne zmiany w dyżurach dostępne na stronie:  www.bip.krakow.pl 

http://bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12879

