
UCHWAŁA NR XIX/249/07

Rady Miasta Krakowa

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przygotowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji miejskich.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 181 poz. 1337/ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na

przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy
realizacji inwestycji miejskich, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zaleca się, aby Prezydent Miasta Krakowa powołał zespól zadaniowy

ds. opracowania projektu uchwały, o którym mowa w § l uchwały.

§ 3.
Prezydent Miasta Krakowa do dnia 31 października 2007 r. przedstawi Radzie

Miasta Krakowa harmonogram realizacji niniejszej uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

Wiceprzewodnicząca Rady

Katarzyna MATUSIK-LIPIEC



Załącznik do uchwały Nr XIX/249/07
Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przygotowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji miejskich.

Proponowane kierunki przygotowywania procedury i zasad prowadzenia konsultacji

społecznych przy realizacji inwestycji miejskich

1. Stworzenie katalogu inwestycji, przy których obligatoryjnie uruchamiany byłby
mechanizm Szczegółowych Konsultacji Społecznych, który powinien
obejmować:
 - inwestycje o charakterze kontrowersyjnym
 - inwestycje pogarszające warunki Ŝycia społeczności lokalnej
 - inwestycje objęte prawnym nakazem prowadzenia konsultacji społecznych
 - inne

2. Stworzenie mechanizmu prowadzenia Szczegółowych Konsultacji Społecznych
powinien zawierać następujące segmenty:
 - diagnoza: czyli spostrzeganie inwestycji przez mieszkańców w sferze racjonalnej

i emocjonalnej
 - akcja informacyjna dotycząca skutków, zasadności, korzyści itd. poszczególnych

inwestycji w oparciu o diagnozę
 - określenie potrzeb społeczności lokalnej i jej problemów jako podstawa do

stworzenia Oferty Rekompensacyjnej
 - przygotowanie Oferty Rekompensacyjnej

3. Stworzenie katalogu inwestycji i działań prowadzonych w ramach Oferty
Rekompensacyjnej, której celem jest:
 - łagodzenie protestów kreowanych przy realizacji inwestycji miejskich
 - ukierunkowanie protestów mieszkańców na dialog z samorządem
 - poprawa warunków Ŝycia społeczności lokalnych przy okazji realizacji inwestycji

o znaczeniu ogólnomiejskim i ponad lokalnym

4. Określenie instrumentów realizacji Szczegółowych Konsultacji Społecznych,
a w szczególności:
 - Internet
 - ulotki
 - ankiety
 - kampanie medialne
 - badania opinii publicznej
 - gazeta miejska
 - spotkania z mieszkańcami
 - inne.
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5. Określenie partnerów i trybu współpracy przy realizacji szczegółowych zasad
Konsultacji Społecznych jak np.:
 - spółdzielnie mieszkaniowe
 - wspólnoty mieszkaniowe
 - parafie
 - Rady i Zarządy Dzielnic pomocniczych
 - inne


