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                                           I N T E R P E L A C J A 
 
 
Wnioskuję o uwzględnienie w budżecie miasta na rok 2015 zgłoszonych 
interpelacji: 
 

1. Opracowania dokumentacji projektowej ogrodzenia terenu, zakupionego  
przez Urząd Miasta na  Osiedlu Skrzyńskich pod plac zabaw . 

 Zarząd Osiedla Skrzyńskich podczas pełnienia przeze mnie funkcji 
Przewodniczącej Osiedla w ramach uzgodnień z Burmistrzem oraz Radą Miasta 
dotyczących zakupu terenu pod plac zabaw, pozyskał sponsorów, którzy 
partycypowali w kosztach wyposażenia terenu. W chwili obecnej jeden ze 
sponsorów udzielił nam informacji, że gromadzi środki i  materiały, aby wiosną 
wykonać ogrodzenie zakupionej działki. Potrzebne jest jednak opracowanie 
dokumentacji w celu wykonania w/w zadania. Sprawa jest o tyle pilna , że brak 
zdecydowanej i szybkiej reakcji ze strony Miasta może skutkować wycofaniem 
się sponsora ze złożonej wcześniej deklaracji. 

Mam nadzieje, że nowo wybrany Burmistrz oraz Rada Miasta przychylnie 
podejdą do złożonego przeze mnie wniosku i  wspólnie dokonamy potrzebnych  
zmian, które umożliwią realizacje zadania.  

Pytanie: Czy Urząd Miasta do maja zdąży z opracowaniem dokumentacji (taki 
termin wykonania prac podaje sponsor) i dlaczego na innych osiedlach buduje  
się place zabaw rezerwując w budżecie kwoty 200 tys. a na innych osiedlach, 
które nie mają żadnych obiektów sportowych, szkoły itp. tak jest na Osiedlu 
Skrzyńskich Miasto stawia warunki pozyskania środków z zewnątrz w zamian 
za kupno działki pod plac zabaw. 



 

 

2. Rozwiązanie problemu podtopień na Osiedlu Skrzyńskich. 

 W związku z powtarzającymi się coraz częściej  podtopieniami na Osiedlu 
Skrzyńskich wnioskuje  o zabezpieczenie  w budżecie Miasta na rok 2015, 
środków na działania zmierzające do wyeliminowania w jak największym 
stopniu tego ryzyka. Sprawa jest o tyle ważna, że nie potrzeba już 
kilkudniowych  opadów deszczu, wystarczy kilkanaście minut ulewnego 
deszczu, by ulica Skrzyńskich oraz inne części Osiedla stały się  jednym wielkim 
zlewiskiem wody, a posesje i budynki zostały zalane. Po sierpniowych obfitych 
opadach deszczu interweniowaliśmy w Urzędzie Miasta wiele razy, 
wystosowaliśmy szereg pism (mieszkańcy w swej bezsilności złożyli nawet 
skargę na Burmistrza). Na Osiedlu było wiele komisji, w których uczestniczyli 
przedstawiciele Władz Miasta  na czele z ówczesnym Burmistrzem jak i innych  
instytucji. Miasto wystosowało pisma do odpowiedzialnych podmiotów,  
sprawa jednak na dzień dzisiejszy nie wiele się zmieniła.  Sprawę najlepiej zna p. 
kierownik Teresa Wrona, która zawsze uczestniczyła ze mną w wizjach 
lokalnych i wie jak istotne jest podjęcie konkretnych decyzji, które 
zminimalizują zagrożenie. Zdecydowane działania Burmistrza poparte jego 
spotkaniami z przedstawicielami odpowiednich instytucji (Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Starostwo 
Powiatowe ) mogą skutkować podjęciem przez w/w podmioty niezbędnych 
działań jak i zabezpieczenia środków na ten cel.(na marginesie dodam, że 
kanalizacja burzowa, która została wykonana w 2012r.wzdłuż ul. Skrzyńskich  
zamiast   

Pytanie: Jak Urząd Miejski na czele z p. Burmistrzem zamierza rozwiązać ten 
poważny problem i kiedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć pierwsze efekty 
tych działań i będą mogli „spać spokojnie”. 

 

 



3. Zabezpieczenie terenów w obrębie Osiedla Chopina przed uciążliwościami 
strefy przemysłowej. 

 W związku z prężnym rozwojem strefy przemysłowej graniczącej z 
Osiedlem Chopina dostrzegam konieczność zabezpieczenia terenów Osiedla 
przed uciążliwościami prowadzonych tam działalności. Szczególnie dotkliwy dla 
mieszkańców jest fetor generowany przez oczyszczalnie ścieków oraz sortownie 
śmieci. Sytuacje znacznie pogorszy planowana budowa kompostowni.  
Wskazane wydaje się posadzenie drzew jak i budowa parawanów lub ekranów 
zatrzymujących nieprzyjemne zapachy. Dynamiczny rozwój strefy ekonomicznej 
dodatkowo zmusza do podjęcia odpowiednich starań by nie wpływał na 
pogorszenie jakości życia mieszkańców okolicznych osiedli. Obserwując 
analogiczne sytuacje w innych miastach dostrzegam, że udało się znaleźć 
rozwiązania, które są zadawalające zarówno dla mieszkańców jak i 
przedsiębiorców. Niezbędne jest zatem zaangażowanie się Miasta nie tylko w 
pozyskiwanie nowych inwestorów, ale również w niwelowanie negatywnych 
skutków środowiskowych jakie może za sobą pociągać ich działalność.  

Pytanie: Czy Urząd Miasta na czele z p. Burmistrzem widzą skalę  problemu i 
czy jest możliwość w jak największym stopniu wyeliminowania uciążliwości 
lub egzekwowania ich od firm, które prowadzą tą działalność poprzez np. 
obniżenie  podatków lub inne ulgi w zamian za modernizacje i inwestowanie 
w nowoczesny sprzęt. 

4.Oznakowanie i wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Chopina. 

Mieszkańcy bloku 35 i 35A przy ul Chopina upominają się o bezpieczne przejście 
dla pieszych do przystanku autobusowego, z którego  w dużej mierze korzystają 
dzieci oraz młodzież tam mieszkająca. 

Pytanie: Czym spowodowany jest brak reakcji ze strony Miasta, gdyż 
mieszkańcy już kilkukrotnie zwracali się w tej sprawie niestety bezskutecznie, 
czy musi dojść do tragedii abyśmy dostrzegli dopiero problem. 


