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Współpraca z Radą Miasta



oWiele decyzji przed wdrożeniem przez Prezydenta musi mieć

wcześniej akceptację Rady Miasta

(np. taryfa, struktura jednostek miejskich, strefa pp),

oPrzez wszystkie lata obecny Prezydent nie miał większości w 

Radzie Miasta – kłopoty z wieloma wnioskami,



Rola wiedzy w zarządzaniu ?


Podejmując decyzję o przyjęciu propozycji PMK wierzyłem, że ważna……ale:

o dość szybko zauważyłem, że wiedza dla Rady Miasta niewiele znaczy,

o uwarunkowania personalne - w kadencji 2007-2010 dwie najbardziej 

wpływowe postaci w Radzie Miasta to młodzi ludzie bez doświadczenia 

zawodowego, studenci (stresujące rozmowy),

o mandat społeczny radnego ważniejszy niż wiedza,

o emocje w podejmowaniu decyzji utrudniały podejmowanie dobrych decyzji (kto 

ważniejszy),



Czy zatem dało się coś zrobić?


Gdy popatrzyłem z perspektywy 10 lat to tak, np:

o integracja komunikacji autobusowej z gminami ościennymi,

o integracja zarządzania systemem transportowym w jednej jednostce ( ZDiT + ZGK = ZIKiT),

o w taryfie: ulga dla doktorantów, zrównanie ceny biletu nocnego i dziennego, dopuszczenie przewozu roweru w tramwaju i 

autobusie, elektroniczny bilet (KKM),

o planery podróży (prof. Żak),

o pierwsza linia szybkiego tramwaju (tunel pod dworcem), tablice na przystankach z rzeczywistymi czasami odjazdów,

o projekt Civitas-Carvel (telebus, przystanki wiedeńskie, rower publiczny, integracja kolejowa z koleją),

o parkomaty na ulicach miasta,

o konkurencja w komunikacji autobusowej (Mobilis),

o Rada Programowa: ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, itd..



A co ze strefą płatnego parkowania?



o Od początku kadencji naciski mieszkańców i władz dzielnic Kazimierz i 

Grzegórzki (zbyt dużo obcych samochodów, 150 tys. na granicy miasta))

o Cały czas odpowiedź Rady NIE, (Komisja Infrastruktury Rady, lęk przed 

kolejnymi wnioskami),

o I w październiku 2010 r. przed wyborami nagły zwrot! (uchwała Rady 

nr CXV/1573/10 z 3 listopada – załącznik rozszerza strefę), 



A co ze strefą płatnego parkowania?



 UCHWAŁA NR CXV/1573/10

 RADY MIASTA KRAKOWA

 z dnia 3 listopada 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku

 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa,

 w strefie płatnego parkowania z późn. zm.

 § 1. W uchwale Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za

 parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego 
parkowania

 wprowadza się następujące zmiany:

 1. W miejsce załącznika Nr 1 do uchwały wprowadza się nowy załącznik Nr 1 o brzmieniu zgodnym

 z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.



A co ze strefą płatnego parkowania?



 UCHWAŁA NR XXI/229/11

 RADY MIASTA KRAKOWA

 z dnia 6 lipca 2011 r.

 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia 

opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych 

opłat.



A co ze strefą płatnego parkowania?



o Sytuacja na dzisiaj (dalej to wywołuje emocje) - nie umiemy określać

granic poszerzania strefy, nie znam prac naukowych lub badawczych 

delimitujących optymalny obszar strefy w mieście (ponad 200 tys. 

samochodów na granicy miasta),



Podsumowanie



o Wiedza, (wydawałoby się, że podstawowe zarządcze 

uwarunkowanie rozwoju) jest ważna w zarządzaniu systemem 

transportowym miasta, ale czasem w to wątpiłem widząc, że 

szczęście, czy skuteczność polityczna daje lepsze efekty, a mandat 

społeczny radnych może wywrócić do góry nogami najlepsze 

pomysły!!


