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Flesz Powiatu Krakowskiego wyd. 05/2016 

Piątek, 21 października. Jerzy Cywicki. Witam i zapraszam na jesienne wydanie 

Flesza Powiatu Krakowskiego. 

Jesień, i to nie tylko ta kalendarzowa, wkroczyła odważnie i z determinacją. Jak 

na razie, zamiast pięknej złotej jesieni i kolorowych liści mamy niskie 

temperatury, wilgoć i opady, a oznacza to, że sezon na katary, infekcje i grypy 

został definitywnie otwarty.  

Nawet jeśli uwierzymy plotce, że infekcja leczona trwa siedem dni a nieleczona 

tydzień to i tak warto próbować się przed nią jakoś zabezpieczyć.  

W tym przypadku Malinowe soki, witaminy i domowe nalewki, oczywiście 

przyjmowane z umiarem, nawet jeśli nie pomogą to na pewno nie zaszkodzą.  

A teraz zobaczmy co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu 

Flesza Powiatu Kakowskiego. 

- Na konwencie w podkrakowskich Tomaszowicach z przedstawicielami 

rządu rozmawiali samorządowcy ze Śląska i Małopolski 

- O promocji powiatu krakowskiego, kulturze, turystyce i sporcie oraz o 

współpracy zagranicznej debatowali radni na wrześniowej sesji Rady 

Powiatu w Krakowie. 

- Najzdolniejsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

krakowskiego otrzymali stypendia Starosty krakowskiego. 

- Na terenie Wielkiej Wsi przeprowadzono VII Mistrzostwa Krakowa i 

Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb 

Mundurowych. 

- Strona internetowa powiatu krakowskiego doczekała się nowej szaty i 

kilku nowych funkcjonalności. Dodatkowo można z niej korzystać na 

smartfonach i telefonach komórkowych.  

Zobaczmy szerszy komentarz do tych wydarzeń. 

Konwent Powiatów Województw Małopolskiego i Śląskiego 

We wrześniu na terenie powiatu krakowskiego w Tomaszowicach odbył się 

Konwent Powiatów Województw Małopolskiego i Śląskiego.  Obrady zostały 

podzielone na trzy bloki tematyczne: „Zmiany w zakresie prawa budowlanego i 
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planowania przestrzennego”, „Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej” oraz 

„Kierunki zmian w systemie edukacji”. Dyskusję podczas spotkania 

zdominowała tematyka budowlana, głownie prezentacja projektu kodeksu 

urbanistyczno – budowlanego, który jeszcze jesienią tego roku ma 

zostać  skierowany do konsultacji publicznych. Nowy kodeks ma uspójnić  proces 

planowania przestrzennego oraz proces inwestycyjno-budowlany, dzięki czemu 

możliwe będzie wyeliminowanie wielu problemów interpretacyjnych. 

- Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa 

Ożywioną dyskusję wzbudziła tematyka planowanych zmian w funkcjonowaniu 

systemu opieki zdrowotnej. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr 

Gryza przedstawił kwestie związane z zapowiedzią likwidacji Narodowego 

Funduszu Zdrowia, kontraktowaniem i wyceną usług medycznych oraz 

dostosowaniem szpitali do wymogów unijnych. 

Nie mniej interesujący okazał się temat zapowiadanych zmian w edukacji. 

Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty omówiła założenia projektu, m.in. 

wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej i powrót do czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego. Po ośmiu latach nauki w szkole podstawowej uczniowie 

będą mieli do wyboru czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika 

lub dwustopniowe szkoły branżowe. 

W konwencie brało udział ponad czterdziestu starostów oraz członków zarządów 

powiatów śląskich i małopolskich.  

XXIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Krakowie 

Na odbywającej się w ostatnią środę września XXIII zwyczajnej sesji Rady 

Powiatu w Krakowie wysłuchano sprawozdania Wydziału Promocji  

i Współpracy z realizacji zadań z zakresu promocji Powiatu Krakowskiego, 

kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej.  

- Małgorzata Zięć – dyrektor Wydziału Promocji 

Ponadto podjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2016 – 2027, w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu 

Krakowskiego instrumentem płatniczym. 

Rada wyraziła zgodę na zmianę powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

„Bezpieczny Powiat Krakowski” na lata 2014-2020. W ramach programu będą 

przeprowadzane Mistrzostwa w ratownictwie medycznym i drogowym. 
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Przyjęto także uchwały w sprawie powierzenia gminie Słomniki zadania 

zimowego utrzymania dróg, a gminie Skawina budowy ciągów pieszo 

rowerowych i ścieżek rowerowych w Skawinie i w Radziszowie. 
 

Uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Krakowskiego 

W ramach „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski” wręczono 

w Starostwie Powiatowym w Krakowie uczniom szkół ponadgimnazjalnych 

stypendia Starosty Krakowskiego. Aby otrzymać stypendium uczniowie musieli 

uzyskać na świadectwie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz 

średnią ocen z zajęć edukacyjnych – na poziomie: 5,0 w liceach 

ogólnokształcących; 4,8 w technikach i 4,3 w zasadniczych szkołach 

zawodowych. 

- Józef Krzyworzeka – Starostw Krakowski 

Stypendia zostały przyznane 140 uczniom na rok szkolny 2016/2017. Wysokość 

stypendium wynosi 150 zł. miesięcznie. 

Mistrzostwa w ratownictwie medycznym i drogowym 

Na terenie gminy Wielka Wieś przeprowadzono VII Mistrzostwa Krakowa  

i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb 

Mundurowych.  

W rywalizacji udział wzięło 18 czteroosobowych drużyn. Wśród nich wszystkie 

Jednostki Ratowniczo Gaśnicze podległe Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w 

Krakowie, Straż Miejska miasta Krakowa, Komenda Miejska Policji w Krakowie, 

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej, Placówka Straży Granicznej w 

Krakowie – Balicach, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, 

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza, Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe oraz drużyna reprezentująca gminę Wielka Wieś. 

Pierwsze miejsce zajęła Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 4 z Krakowa, która 

otrzymała okazały puchar starosty krakowskiego, puchar przewodniczącego Rady 

Miasta Krakowa oraz puchar komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej. Drugie miejsce przypadło drużynie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ze 

Skawiny. 

Każda z drużyn miała do wykonania zadania zlokalizowane w czterech 

miejscowościach: Modlnicy, Giebułtowie, Białym Kościele i Czajowicach. 
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Zadania obejmowały udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzenia 

masowego, upadku z wysokości i przebicia ciała metalowym prętem, strzelaniny 

w dyskotece oraz ćwiczenie sprawnościowe związane z transportem 

poszkodowanego z wykorzystaniem pontonu na zbiorniku wodnym. 

Mistrzostwa miały też część edukacyjną. W szkołach na terenie Wielkiej Wsi, 

odbywały się szkolenia i praktyczne sprawdzanie zasad ewakuacji.  

Strona internetowa 

Od października wszyscy korzystający z dostępu do Internetu mogą zobaczyć 

nową odsłonę strony internetowej powiatu krakowskiego. 

Pod adresem www.powiat.krakow.pl znajdą Państwo – oprócz pakietu informacji 

o zadaniach i funkcjonowaniu powiatu i Starostwa – bieżące wiadomości i 

zapowiedzi najbliższych wydarzeń. 

Jednocześnie zachęcamy do oglądania programów telewizji internetowej powiatu 

krakowskiego dostępnych na nowej stronie powiatu i na urządzeniach mobilnych. 

To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w tym programie.  

Zapraszam do oglądania kolejnych wydań Flesza Powiatu Krakowskiego, 

ale także na programy Dzień po Dniu i Kalejdoskop Powiatu 

Krakowskiego. 

 

 

 

 

http://www.powiat.krakow.pl/

