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OPINIE
Dzień dobry!

Szanowni Państwo

Witam się z państwem dopiero teraz,
kilkanaście miesięcy po przyjęciu obowiązków starosty - przewodniczącego
Zarządu Powiatu Krakowskiego. Tworzą
go z woli Rady oprócz mnie wicestarosta Andrzej Furmanik z Krzeszowic
i pracujący społecznie jego członkowie
- Wanda Kułaj ze Świątnik Górnych,
Jerzy Rogala z Mogilan, Marek Woch
z Zabierzowa.
Nasza rola jest bardzo prosta, mamy
najlepiej, jak to możliwe wykonywać zadania przyjęte uchwałami Rady Powiatu, nałożone przepisami prawa i zawartymi umowami. Jest i trudna zarazem, bowiem chcemy
to robić gospodarnie, wymyślając najlepsze rozwiązania, poszukując zastosowania optymalnych przykładów i wzorów.
Wiele zależy również od otoczenia zewnętrznego powiatu. Dlatego zabiegamy o współpracę z gminami, szukamy sojuszników
w samorządzie wojewódzkim, próbujemy współpracować z władzami Krakowa. Staramy się o tworzenie wokół naszych zadań
i wyzwań dobrego klimatu wśród małopolskich posłów, w urzędach centralnych i w administracji rządowej reprezentowanej
w Krakowie przez wojewodę.
Szanowni Państwo!
Nie jesteśmy jako samorząd powiatowy bytem samym w sobie
i dla siebie. Obok zadań typowo administracyjnych obejmujących wydawanie, nałożonych przez obowiązujące prawo, decyzji,
zezwoleń i pozwoleń, mamy do wykonania wiele innych zadań.
Prowadzimy szkoły ponadgimnazjalne, w tym specjalne i opiekę
psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą. Nam samorządowcom powiatu powierzono prowadzenie zasadniczych
zadań z opieki społecznej. Domy opieki społecznej, ośrodki wsparcia dziennego i stacjonarnego, pomoc niepełnosprawnym to tylko
niektóre z nich. Walka z bezrobociem, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, współpraca z przedsiębiorcami to z kolei domena Urzędu
Pracy Powiatu Krakowskiego. Utrzymanie 700 km dróg powiatowych, 90 mostów i przepustów ma bezpośredni wpływ na komfort
codziennego życia każdego z nas, na prowadzoną na terenie powiatu działalność gospodarczą.
O tym wszystkim chcemy z Państwem rozmawiać, przekazywać
informacje, odbierać Wasze postulaty i oczekiwania. Rozpoczynamy wydawanie tego czasopisma by umożliwić dialog, rozmowę
radnych i urzędników ze społeczeństwem. Decydujemy się na ten
krok w 10-tym roku istnienia samorządu powiatowego. Pragnę skorzystać z tej pierwszej okazji, jaką jest możliwość pisania do Państwa, by zaprosić również do osobistego spotkania w dniu 17 maja
na placu Wolnica w Krakowie. Organizujemy tam VI Dzień Powiatu
Krakowskiego, przegląd zespołów artystycznych, orkiestr, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji i stowarzyszeń z naszego terenu.
Zapraszam serdecznie i do zobaczenia!

– dzięki regulacjom ustrojowym Rzeczypospolitej dokonanym w 1998 roku
mogliśmy stworzyć lokalną wspólnotę
samorządową mieszkańców Powiatu
Krakowskiego na obszarze 17-tu gmin
położonych wokół Krakowa.
Teren naszego powiatu od północy
rolniczy, a od południa bardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany ma wiele
walorów gospodarczych, turystycznych
i krajobrazowych co daje nam wielorakie możliwości rozwoju ale także stawia
przed wybranymi przez Was przedstawicielami – radnymi powiatu
krakowskiego zadanie dokonywania takich wyborów w ustalaniu kierunków realizacji działań aby optymalnie służyły wszystkim
mieszkańcom naszej Wspólnoty.
29 radnych tworzy Radę Powiatu Krakowskiego która jest organem uchwałodawczym i kontrolnym mającym wyłączną właściwość
do stanowienia między innymi aktów prawa miejscowego, wyboru
Zarządu Powiatu i decydowania o kierunkach jego działania, uchwalania budżetu powiatu, podejmowania decyzji w sprawach majątkowych powiatu. Pracami Rady kieruje przewodniczący wraz z dwoma
wiceprzewodniczącymi wybranymi przez Radę w głosowaniu tajnym.
Sesje Rady i posiedzenia komisji odbywają się co miesiąc zgodnie
z planem pracy uchwalanym corocznie. W najbliższych miesiącach
głównymi tematami będą:
- promocja powiatu, kultura, turystyka i sport oraz rozwój powiatu krakowskiego,
- bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
- promocja i ochrona zdrowia.
Mam nadzieję, iż założone zgodnie z Uchwałą Nr XV/123/2008
Rady Powiatu w Krakowie czasopismo „Powiat Krakowski” pozwoli
mnie i kolegom radnym poinformować Was o pracach Rady, jej statutowych organów oraz poszczególnych radnych.
Na łamach czasopisma będą zamieszczane publikacje kulturalne,
społeczne i gospodarcze dotyczące powiatu, będą propagowane i
rozwijane idee samorządności. Umożliwi to lepsze poznanie powiatu i jego spraw, będzie służyło rozwojowi i promocji naszego powiatu.
Serdecznie zapraszam Państwa na obrady Rady i posiedzenia
Komisji. Jednocześnie podaję, iż informacje o uchwałach podjętych przez Radę publikowane są na bieżąco na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krakowie –
www.powiat.krakow.pl który stanowi urzędowy publikator teleinformatyczny.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

POWIAT KRAKOWSKI W STATYSTYKACH
Powierzchnia powiatu krakowskiego wynosi 1230 km kw., co daje mu czwarte miejsce wśród 22 powiatów województwa małopolskiego. Położony jest w bezpośrednim
sąsiedztwie Krakowa i obejmuje obszar 17 gmin, należących przed reformą administracyjną kraju do województwa krakowskiego. W jego skład wchodzi 5 gmin miejsko-wiejskich (Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne) oraz 12 gmin wiejskich
(Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów,
Zielonki).
W granicach powiatu znajdują się 322 miejscowości, zamieszkiwane przez ok. 246 tys. mieszkańców, co stanowi 7,5 proc.
mieszkańców województwa małopolskiego, na drugim miejscu po Krakowie. Największym miastem w powiecie krakowskim
jest Skawina, licząca 24 374 mieszkańców, tj. 10,3 proc. ogółu mieszkańców powiatu. Wśród gmin pod względem liczby ludności przodują: Skawina – 41 557 mieszkańców (17,5 proc.), Krzeszowice – 31 420 (13,2 proc.) i Zabierzów – 21 372 mieszkańców
(9 proc). Najmniejszymi gminami są Sułoszowa (5 948) i Michałowice (7 078 osób). Liczba ludności pozostałych gmin mieści
się w przedziale 7,5 – 15 tys. mieszkańców.
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ADMINISTRACJA
Spacerem po Starostwie Powiatowym

W

chodząc do budynku Starostwa, na
parterze, na wprost wejścia, trafimy do Biura Obsługi Klienta i na Dziennik Podawczy. Zwykle tam załatwimy
większość naszych spraw wnoszonych
na piśmie. To tutaj możemy otrzymać
formularze i złożyć pisma, które po zarejestrowaniu będą dostarczone do właściwego wydziału, biura czy urzędnika.
Specjalnie przeszkolony personel udzieli
nam szczegółowych informacji, jak załatwia się typowe sprawy i gdzie z konkretną sprawą należy się zwrócić. Stąd też
można zadzwonić do właściwych urzędników w celu uzyskania szczegółowych
wyjaśnień i informacji. Do Biura Obsługi
Klienta możemy zadzwonić dzwoniąc na
centralę Starostwa – tel. 012 634 42 66.

Parter to także miejsce, gdzie załatwimy wszystkie sprawy właściwe dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Sekretariat PCPR (pok. nr 4)
udzieli nam niezbędnych informacji. Do
PCPR można też zadzwonić na nr tel.
012 423 47 84. Obok, w pokojach nr 8-9
pracuje Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności (tel. wew. 568-569). Problemy psychologiczne i pedagogiczne
związane z przemocą w rodzinie i inne,
pomogą nam rozwiązać specjaliści pracujący w pokoju nr. 10 (tel. wew. 574).
Dyżur pełnią w każdy wtorek, środę i
czwartek w godz. 15.30 do 18.00. Wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych załatwia się w pokojach
6-7 (tel. wew. 566, 567). Rodziny zastępcze obsługiwane są w pokoju nr 10 (tel.
wew. 570).
Na I piętrze znajduje się sala obrad
Rady Powiatu, Biuro Rady oraz Wydział
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
(ORB). Sesje Rady Powiatu odbywają w
każdą ostatnią środę miesiąca (oprócz
sierpnia). W każdy wtorek w godzinach
od 12 do 14 w pokoju nr 101 dyżur
pełni Przewodniczący Rady Powiatu –
Krzysztof Karczewski. Natomiast zastępcy przewodniczącego - Tadeusz Nabagło
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i Piotr Goraj dyżurują odpowiednio w
poniedziałki w godz. od 15 do 17 i w środy w godz. od 14 do 16. Wtedy osobiście można zgłosić swoje wnioski i uwagi
dotyczące funkcjonowania samorządu
powiatowego. Obsługą Rady Powiatu w
Krakowie zajmuje się Biuro Rady – pokój nr 103 (tel. wew. 103). Wydział ORB
w pokoju nr. 105 przyjmie wnioski m.in.
dotyczące przeprowadzenia zbiórek publicznych, organizacji imprez masowych,
sprawozdania z działalności fundacji i
stowarzyszeń oraz wniosek dotyczący
sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy.
II piętro jest miejscem pracy Starosty,
Wicestarosty, Członków Zarządu powiatu i Sekretarza powiatu. Na rozmowę ze
starostą lub jego zastępcą umawiamy się
przez Sekretariat Główny w pok. nr 203
(tel. wew. 203 lub 012 633-49-06). Stałe
dyżury na przyjmowanie skarg i wniosków pełnią starosta, wicestarosta i
sekretarz powiatu. Dyżury są w
poniedziałki w godz. 15-17.
Na III piętrze znajduje się
Wydział Finansów powiatu na
czele z panią Skarbnik Powiatu pracującą w pokoju nr 304
(tel. wew. 305). Tutaj też mieści
się okno na świat powiatu czyli
Biuro Promocji i Współpracy pokój 313 (tel. wew. 313, 314), Rzecznik
prasowy – pokój nr 314b (tel. wew. 593)
oraz Biuro Rozwoju i Funduszy Strukturalnych – pokoje nr 316-317 (tel. wew.
316). Na końcu korytarza w pokojach 321
i 323 (wew. 321,323) znajduje się referat
Wydziału Geodezji zajmujący się wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej.
Na IV piętrze załatwia sprawy Wydział
Architektury i Wydział Ochrony Środowiska. Tu uzyskamy decyzje budowlane
oraz niezbędne do budowy zaświadczenia. Sekretariat główny wydziału architektury mieści się w pokoju nr 414 (tel.
wew. 414 a także 012 632-95-95 lub 012
633-43-06). Należy pamiętać, że Wydział
Architektury ma swoje filie w Krzeszowicach (tel. 012 282-43-14), na Węgrzcach
(tel. 012 259-34-29) i w Skawinie (tel.
012 276-85-82) i w zależności od rodzaju sprawy oraz lokalizacji inwestycji, to
właśnie tam sprawę będziemy mogli
załatwiać. Sekretariat Wydziału Ochrony
Środowiska mieści się w pokoju nr 406
(wew. 406). W końcu korytarza w pokojach 400-402 (tel. wew. 401, 402) mieści
się Biuro Radców Prawnych, czyli centrum prawniczo-legislacyjne dla administracji powiatu.

Na V piętro, niestety, nie dojedziemy
windą. Wejście i schody znajdują się na
końcu korytarza. Znajdziemy tu Wydział
Edukacji - pokoje nr 510-511 (tel. wew.
573), Wydział Techniczno-Gospodarczy - pokoje 512-516 (tel. wew. 513, 515)
oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego - pokoje 517-520 (tel. wew. 518). Po
przeciwnej stronie korytarza ma siedzibę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - pokoje 500-506 (tel. 012
633-03-47). Tutaj załatwimy wszystkie
sprawy związane z rozpoczęciem inwestycji budowlanej z jej zakończeniem,
ale także tutaj zapadają decyzje co do
nieprawidłowości i samowoli budowlanych.
yle spraw załatwimy w Starostwie
na ul. Słowackiego 20 w Krakowie
i w filiach w Krzeszowicach , Węgrzcach
i w Skawinie. Pozostają jeszcze sprawy
związane z komunikacją czyli przede
wszystkim rejestracje samochodów i wydawanie praw jazdy, oraz sprawy geodezyjne. Prawa jazdy dla mieszkańców
całego powiatu wydawane są w Węgrzcach, gdzie jest główna siedziba Wydziału Komunikacji (tel. 012 259-34-39). Aby
zarejestrować pojazd należy udać się
do właściwej ze względu zamieszkania
siedziby lub filii Wydziału Komunikacji.
I tak: w Węgrzcach (tel. 012 259-34-05),
zarejestrują pojazdy mieszkańcy gmin:
Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice,
Kocmyrzów–Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka
Wieś, Zielonki w filii w Krzeszowicach
(tel. 012 282-08-09) - mieszkańcy gmin:
Czernichów, Jerzmanowice – Przeginia,
Krzeszowice, Zabierzów, a w filii w Skawinie (tel. 012 276-85-40) mieszkańcy
gmin: Skawina, Mogilany, Świątniki Górne.
prawy geodezyjne między innymi
takie jak administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłacanie odszkodowań za wywłaszczone
nieruchomości, wydawanie wypisów
i wyrysów z operatu ewidencji gruntów,
a także udostępnianie danych zawartych
w operacie i udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom, zakładanie,
odnowienie i bieżąca aktualizacja mapy
zasadniczej i inne, załatwimy w Wydziale
Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Krakowie na
ul. Przy Moście 1 (tel. 012 656-72-58)
Adam Wójcik - Sekretarz Powiatu
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Szczegółowe informacje znajdą
Państwo w Serwisie Internetowym
Powiatu Krakowskiego pod adresem:
www.powiat.krakow.pl

.
BUDZET POWIATU
Budżet Powiatu na 2008 r.
Głównymi źródłami dochodów Powiatu Krakowskiego
są; subwencje, dotacje, dochody własne i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, oraz udział we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych posiadających
siedzibę na obszarze powiatu.
Strukturę dochodów w latach 2005-2008 przedstawia poniższy wykres;

- uzyskiwanych dochodów przez powiatowe jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w wysokości 18.262.150 zł.
Znaczącym źródłem dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne są wpływy z tytułu rejestracji
pojazdów, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, oraz sprzedaży gruntów. Ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej planuje się uzyskać dochody w wysokości 317.933
zł . Ponad to z planowanego do zaciągnięcia w br. kredytu wyniosą 12.000.000 zł, a nadwyżka z poprzedniego roku stanowi
kwotę 4.981.105 zł.
Ze zrealizowanych dochodów i przychodów Powiat zamierza między innymi przeznaczyć:
- 24.012.089 zł na utrzymanie, remont i modernizację dróg,
oraz utrzymanie Zarządu Dróg.
- 18.919.994 zł na utrzymanie powiatowej administracji,
- 28.468.588 zł na utrzymanie oświaty i edukacji,
- 2.472.800 zł na składki na ubezpieczenia bezrobotnych
- 28.518.314 zł na pomoc społeczną.
Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres;

W 2008 r. na zabezpieczenie realizacji swoich zadań, Powiat
Krakowski po stronie dochodów planuje kwotę 101.777.914 zł.
w tym z tytułu:
- udziału we wpływach z podatków w wysokości 33.772.389 zł,
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 17.147.240 zł,
- subwencji w kwocie 32.278.202 zł,
W 2007 r. Powiat Krakowski osiągnął dochody w wysokości
115.970.602 zł w tym, z tytułu:

Wykonanie budżetu w 2007 r.

- udziału we wpływach z podatków w wysokości 31.034.242 zł,
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 18.634.414 zł,
- subwencji w kwocie 30.495.525 zł,
- uzyskiwanych dochodów przez powiatowe jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w wysokości 25.956.084 zł,
- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej uzyskano
dochody w wysokości 9.850.337 zł.
Wydatki Powiatu Krakowskiego wyniosły 111.083.169 zł i
przeznaczone były między innymi na:
- utrzymanie, remont i modernizację dróg oraz utrzymanie
Zarządu Dróg – kwota 21.308.491 zł
- utrzymanie powiatowej administracji – kwota 16.400.326 zł,
- utrzymanie oświaty i edukacji – kwota 26.606.537 zł,
- składki na ubezpieczenia bezrobotnych w kwocie 1.314.185 zł,
- pomoc społeczną – kwota 28.735.522 zł.

Wydział FINANSÓW
Skarbnik Powiatu - Bogumiła Glica
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel./fax 012 633 97 37
e-mail: skarbnik@powiat.krakow.pl
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INWESTYCJE DROGOWE
Drogi – odwieczny problem
Powiaty z chwilą reaktywacji w 1999 roku, przejęły
część dróg o bardzo zróżnicowanym standardzie. Budowane w innych realiach
społeczno-rynkowych, były
w fatalnym stanie i nie spełniały wymogów obecnego
transportu samochodowego, który uległ znacznej
intensyfikacji. Samorządy

to wydatek minimum 184 tys
zł. ZDPK powinien dysponować kwotą ponad 68 mln zł,
tylko na prace mające na celu
zapobieganie dalszej degradacji. Średni koszt budowy
mostu w ciągu drogi powiatowej (ok. 12-metrowego) to
ponad milion złotych.

W

planach budżetowych
na 2007 rok zarezerwowano środki finansowe
w wysokości 5,4 mln zł na
remonty nawierzchni jezd-

Z

arząd Dróg Powiatu
Krakowskiego zarządza
siecią dróg powiatowych o
długości 685,3 km, oraz 91
mostami i kładkami. Gruntowna przebudowa jednego
kilometra drogi kosztuje 2
mln zł. Roczny koszt cząstkowego remontu 100 km dróg

ni i chodników w tym 2 mln
zł na wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni. W
2007 roku dzięki funduszom
pozyskanym od gmin oraz
własnym odtworzono nawierzchnię na odcinkach o
łącznej długości 14 km. Niestety, obfite opady deszczu
wyrządziły szkody na drogach wycenione na 450 tys.
zł.

ednymi z większych inwestycji była przebudowa
drogi powiatowej w Paczółtowicach, której koszt wyniósł
3 mln 783 tys, z czego 2,1 mln
zł pozyskano z rezerwy celowej Ministerstwa Transportu
oraz przebudowa centrum
Radziszowa (610 tys.) i przebudowa mostu na Dłubni
w Maszkowie (366 tys zł).
a uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z
gminami w ramach Inicjatyw
Samorządowych. Realizacja
tego programu przyczyniła
się od szybkiego zakończenia
wielu inwestycji drogowych.
Zadania sfinansowane tylko
przez powiat kosztowały ponad 1,5 mln. zł.

W

ramach dotacji z rezerw
celowych budżetu państwa, powiat otrzymał prawie 1,5 mln. na stabilizację

Ruszyła przebudowa mostu
w Zabierzowie
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Droga w Owczarach
przed i po remoncie

powiatowe do dzisiaj nie
mogą sobie poradzić z wieloletnimi odziedziczonymi
zapóźnieniami, nie mówiąc
o nowych inwestycjach. Pieniądze, którymi corocznie
dysponuje ZDPK, są dalece
niewystarczające.

osuwiska we Wrząsowicach.
Wartość prac wyniosła ponad 1 mln 626 tys. zł (wkład
własny powiatu 20 proc.,
kredyt EBI 5 proc). W ramach
programu likwidacji miejsc
niebezpiecznych pozyskuje się środki z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10 marca br. rozpoczęła
się przebudowa mostu przy
ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie. W uroczystości rozpoczęcia
inwestycji uczestniczyli starosta
krakowski Józef Krzyworzeka,
wicestarosta Andrzej Furmanik,
wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, wicewójt Wojciech
Burmistrz, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatu Krakowskiego Jacek Gryga, radny powiatu Stefan Moląg i radny wojewódzki
Kazimierz Czekaj. Inwestycje
rozpoczęły prace rozbiórkowe,
następnie wykonane zostanie
przeniesienie instalacji gazowej
i teletechnicznej.

– Władze powiatu czynią usilne
starania o pozyskanie środków
zewnętrznych. Bardzo mocno
daje o sobie znać tendencja do
podwyższania cen na wszelkie
usługi oraz roboty związane z
utrzymaniem, budową, przebudową czy remontami dróg,
która pojawiła się w gospodarce od chwili wejścia Polski
do Unii Europejskiej. Tendencja ta staje się coraz bardziej
wyraźna i negatywnie oddziaływuje na sprawne i efektywne
zarządzanie siecią drogową
powiatu. Do tego dochodzi
wzrost podatku VAT i cen ropy
naftowej, a także odpływ za
granicę fachowej siły roboczej. Chcemy na to zwrócić
uwagę władz centralnych i nie
mamy na myśli tylko naszego
powiatu. Nie wolno marginalizować problemów na drogach
gminnych i powiatowych, co w
aspekcie wielkich planów budowy autostrad i tras szybkiego ruchu, ma duże znaczenie
– podsumowuje Jacek Gryga,
dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Droga w Muniakowicach
przed i po remoncie

Nowy most będzie spełniał
wymogi obciążenia klasy B
i miał nośność 40 ton. Most o
konstrukcji żelbetowo-sprężonej, będzie miał jedno przęsło
i rozpiętość 27 metrów. Koszt
inwestycji, której zakończenie
planowane jest na koniec 2008
roku wyniesie 1,9 miliona złotych, z czego 1,5 mln pochodzić
będzie z budżetu powiatu krakowskiego, natomiast 400 tys.
dołoży gmina Zabierzów.
Do czasu zakończenia inwestycji funkcjonować będzie most
zastępczy.

.
OCHRONA SRODOWISKA
W trosce o wodę i środowisko
Cała ilość wody słodkiej
na Ziemi (w tym lodowce
i stała pokrywa śnieżna) stanowi jedynie 2,5% wody na
naszej planecie. A jest człowiekowi niezbędna do życia i
funkcjonowania. Posiada cudowne i bardzo szerokie właściwości. Jest znakomitym
rozpuszczalnikiem substancji, posiada dużą pojemność
cieplną (a więc znakomicie
chłodzi tak człowieka jak i
otoczenie) ma największą
gęstość w temperaturze ok.
4o C dzięki czemu rzeki i jeziora nie zamarzają „do dna”,
bo zimniejsza woda wypływa
ku powierzchni, ustępując
przy dnie miejsca cieplejszej.

N

ie można się zatem dziwić, że Unia Europejska
poświęciła jej całą odrębną
Dyrektywę Wodną. Dyrektywa ta – łącznie z Prawem wodnym – określa zasady gospodarki wodnej w Polsce i mają
na celu m.in. doprowadzenie
wód do dobrego stanu ekologicznego i chemicznego, oraz
aby części wód które zostały
niekorzystnie zmienione –
osiągnęły dobry potencjał.
Narzucony został termin 2015
roku do osiągnięcia tego dobrego stanu.

O

bszar powiatu krakowskiego należy w całości
do dorzecza Górnej Wisły. Najważniejszym prawobrzeżnym
dopływem Wisły jest Skawinka, główne lewobrzeżne dopływy Wisły to rzeki: Sanka,
Rudawa, Prądnik, Dłubnia i
Szreniawa (na terenie powiatu tylko krótki jej odcinek). W
prawobrzeżnych dopływach
Wisły przeważa zasilanie powierzchniowe, natomiast w
części lewobrzeżnej zasilanie
gruntowe czemu sprzyjają
liczne źródła i korzystne warunki infiltracji i magazynowania wód w uszczelnionych
skałach. Powiat krakowski zalicza się do grupy powiatów
najzasobniejszych w wody
podziemne w województwie
małopolskim. Decydują o tym
zasobne w wodę formacje
skalne górnej jury oraz kredy i związane z nimi główne
zbiorniki wód podziemnych
(GZWP). Zjawiskiem niekorzystnym jest nierównomierne
rozmieszczenie zasobów wód

podziemnych. Duże zasoby
znajdują się w części północnej powiatu, natomiast obszarem o deficycie dobrych wód
podziemnych są tereny południowe, czyli gminy: Świątniki
Górne, Mogilany, Skawina i
Igołomia-Wawrzeńczyce.

W

ydział Ochrony Środowiska w oparciu o ww.
Prawo wodne wydaje pozwolenia wodnoprawne m.in. na
szczególne korzystanie z wód
i wykonanie urządzeń wodnych. Można stwierdzić, że
praktycznie na każde wprowadzenie ścieków opadowych i sanitarnych do wód powierzchniowych i do gruntu
poza terenem własnej działki
- niezbędne jest uzyskanie
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Taka prawomocna
decyzja jest niezbędna jako
załącznik do wydania pozwolenia na budowę lub przyjęcia
zgłoszenia budowy.
Należy zwrócić uwagę, że
obecna presja inwestycyjna
powoduje, że pierwotne tereny zielone, porośnięte gęstą
trawą i zakrzewione zostają
zabudowane, a ich powierzchnia uszczelniona asfaltem lub
dachem nad dużym obiektem
handlowym. Jest to powodem
odcięcia gruntu od naturalnego kontaktu z wodą opadową
(w różnej formie).

Z

opadowych w odpowiednich
zbiornikach. Należy tu dodać,
że w przyszłości za odprowadzanie wód opadowych
z nieruchomości do odbiorników pobierana będzie
opłata (zależnie od wielkości powierzchni). Natomiast
proponowane jest zwolnienie z tej opłaty w wypadku
wprowadzania tych wód z
powrotem do ziemi np. do
systemu Azura (podziemnych skrzynek retencyjnych
i rozsączających – jeżeli warunki gruntowo – wodne na
to pozwalają.

P

owiat krakowski – ziemski w znacznej części
stanowi strefę ochrony ujęć
wody na rzekach: Skawince, Rudawie, Dłubni i Sance.
W strefach tych obowiązują
ograniczenia mające za zadanie utrzymanie dobrej jakościowo wody ujmowanej
do celów bytowo – gospodarczych. Stąd przy odpro-

wadzaniu ścieków deszczowych np. z dróg obowiązuje
zasada ich podczyszczania
przed wprowadzeniem w
zasięg zlewni tych ujęć – co
znajduje swój wyraz w pozwoleniach
wodnoprawnych.
W następnych wydaniach
Gazety omówiony zostanie
problem ścieków komunalnych i wymagań w tej dziedzinie.
Wojciech Jelonek
Celem ułatwienia dostępu do
informacji z zakresu działalności
Wydziału Starostwo Powiatowe
uruchamia dyżur pracowników
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa I Leśnictwa w każdy
poniedziałek w godz. 1430 – 1630
pod numerem telefonu 0-12
633-90-71.
Mile widziany jest też kontakt
osobisty – po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

aobserwowano, że naturalny odpływ wody deszczowej z pierwotnej naturalnej, porośniętej gęstą trawą
powierzchni wynosi tylko ok.
5 % wielkości opadu, podczas
gdy z terenu uszczelnionego
aż 85 – 90%. Zatem taka zmiana związana z zainwestowaniem, powoduje wzrost ilości
Wydział Ochrony Środowiska,
odprowadzanej wody deszczowej 17 ÷ 18 razy! Wody w
Rolnictwa i Leśnictwa
takiej ilości – jeżeli brak odDyrektor – Wojciech Jelonek
powiedniej sieci kanalizacji
tel./ fax. 634-42-66 wew.405
opadowej – sprowadzane do
e-mail: wosril@powiat.krakow.pl
istniejącego rowu czy małego
cieku powodują jego przepełWydział zajmuje się realizacją zadań określonych w
nienie i podtapianie okoliczustawach:
prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze,
nych działek i nieruchomości.
Stąd też przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych zalecane jest – a często wymagane
w rejonach o przepełnionych
korytach cieków – retencjonowanie odprowadzanych wód

prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, o rybactwie śródlądowym, o lasach, o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, prawo łowieckie, o handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

7

RYNEK PRACY

ProjektAMI W bezrobocie
Bezrobocie na terenie powiatu krakowskiego jest trudnym i złożonym
zjawiskiem nie tylko ekonomicznospołeczno-gospodarczym. ”Bezrobocie
jest złem”- mówił Jan Paweł II, dlatego
jeżeli nie można całkowicie pozbyć się
zła, należy je przynajmniej ograniczać w wszystkich możliwych sferach i
płaszczyznach.
Do najtrudniejszych problemów rynku pracy należy utrzymujące się zjawisko bezrobocia ludzi młodych, wysoki
odsetek bezrobotnych długotrwale,
których powrót na rynek utrudnia konkurencja demograficzna i kompetencyjna oraz niski poziom umiejętności i poszukiwanych kwalifikacji bezrobotnych
oraz zamierzających podjąć pracę.
ziałania urzędu nakierowane są
przede wszystkim na zmniejszenie
zjawisk niekorzystnych dla krakowskiego rynku pracy oraz wzmacnianie inicjatyw i tendencji promujących wysoką jakość pracy
a także pełne i produktywne
zatrudnienie. Planowy kierunek wsparcia dotyczy osób,
znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy tj. do 25
i powyżej 50 roku życia, słabo
wykształconych lub długotrwale bezrobotnych, bez doświadczenia zawodowego, niepełnosprawnych, wychowujących
samotnie dzieci itd. Aktualnie
według danych - stan 31 marzec
br. na terenie powiatu jest zarejestrowanych 5631 bezrobotnych, z których największa grupę stanowią osoby bez wykształcenia
średniego. To właśnie brak kwalifikacji i
umiejętności stanowi barierę zatrudnieniową i utrwala niepożądaną bierność
życia zawodowego, ekonomicznego i
społecznego poszczególnych osób i ich
rodzin.

D

W

ostatnim okresie wyraźnie dostrzegalna jest rola poradnictwa
zawodowego i specjalistów do spraw
programów, którzy w indywidualnym
trybie kierunkują zestaw działań umożliwiających bezrobotnym start lub po-

wrót do zatrudnienia lub uzyskanie samodzielności zawodowej. Wymagania
pracodawców wskazują na potrzebę
nieustannego szkolenia i trenowania
kandydatów do pracy z technik i metod aktywnego poszukiwania pracy.
Powszechnie dostrzegalne w otoczeniu
zjawisko kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w dużej mierze dotyczy również
bezrobotnych i poszukujących pracy. W
każdym roku kilkaset osób uczestniczy
w szkoleniach lub kursach zawodowych
finansowanych przez urząd pracy. W
2007 roku ponad 820 osób uzyskało
nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności niezbędne do podjęcia pracy.
Popularność wielu szkoleń wyznacza
zapotrzebowanie rynku pracy. Ostatnio dużą popularnością wśród bezrobotnych cieszą się szkolenia z zakresu
operatorów maszyn, urządzeń budowlanych.

Z

Szkolenie Decoupage, kwiecień 2008

P

owrót na rynek pracy oraz zdobywanie samodzielności gospodarczej lub kwalifikacji przez bezrobotnych
wymaga nakładów finansowych. W
2007 roku koszt aktywizacji zawodowej
wyniósł ponad. 25 mln złotych. Oprócz
krajowych środków publicznych znaczącą kwotę stanowiły środki z EFS.
Większość z nich pozyskano z tytułu
realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
W 2007 i 2008 roku UPPK zakończył
realizację projektów „Kobieta jutra”
(wartość 1 687 000,00 zł), „Kompetencja”(4 481 370 zł.), „Nie przegap szansy
3” (4 488 747,51 zł.) oraz „Nowa Rola”
(2 693 795,00 zł.).

O

Konferencja na zakończenie projektów Kompetencja i Nie przegap szansy 3, marzec 2008
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aktywności zawodowej osób bezrobotnych i „Siła skuteczności” umożliwiający
rozwój instytucjonalnej obsługi rynku
pracy, w szczególności pozyskanie dodatkowych doradców zawodowych i
pośredników pracy, o wartości 208 tyś
zł. UPPK zamierza również ubiegać się
o dodatkowe środki z Funduszu Pracy
w wysokości 5,84 mln zł, stanowiące
rezerwę finansową Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu
na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej. W ramach projektu, przewiduję się
pomoc dla 900 osób, które będą
uprawnione do wykorzystania
programów staży, przygotowania zawodowego, robót publicznych lub prac interwencyjnych.

becnie UPPK opracował oraz przygotował do wdrożenia dwa projekty „7 życzeń” o wartości 5,1 mln zł, który
ma wpłynąć na poprawę zdolności zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

espoły projektowe w UPPK
nieustannie pracują nad
nowymi
projektami,
które
umożliwią wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych, doradztwo dla przedsiębiorstw,
oraz wzmocnienie kompetencyjne pracowników. Okres 20072013 to czas wielu wyzwań dla publicznych służb zatrudnienia. Możliwość
pozyskiwania dodatkowych środków z
EFS na aktywizację lokalnego rynku pracy jest niepowtarzalną okazją poprawy
sytuacji i wzmocnienia konkurencyjności kapitału ludzkiego. Ambicje urzędu
pracy są rozległe, ale odnoszą się przede
wszystkim do tych, którym sytuacja rodzinna, zdrowie, los lub inne zdarzenia
życiowe nie zapewniły równych szans
na rynku pracy.

URZĄD PRACY
POWIATU KRAKOWSKIEGO
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

Dyrektor - Dorota Niemiec
tel. 299-74-25, 623-74-80, fax 632-52-15
www.uppk.pl
e-mail: krkrpow@uppk.pl

Kalendarium imprez
Gmina Czernichów
• 25 maja - Piknik Rodzinny w Czułówku (Szkoła Podstawowa w
Czułówku)
• 25 maja - Święto Niezapominajek w Rusocicach (Szkoła Podstawowa w Rusocicach)

• 29 czerwca - Jerzmanowice – Jurajskie Dni Jerzmanowic
• 6 lipca -Jubileusz OSP w Szlarach
• 13 lipca - Łazy – 65 rocznica Pacyfikacji Łaz
• 20 lipca - Racławice – Święto Baby
• 24 sierpnia - Czubrowice – Dożynki Gminne

• 1- 2 czerwca - Dni Kamienia

• 11 listopada - 90 rocznica Odzyskania Niepodległości

• 1 -2 czerwca - Dni Czułówka

• 21 listopada - Racławice – Cecyliana

• 2 czerwca - Dzień Dziecka w Czernichowie (ZPO Czernichów)

• 19 grudnia - opłatek gminny

• 7 czerwca - Piknik „Żyj zdrowo” w Rybnej (ZPO Rybna)
• 8 czerwca - Sportowy Dzień Dziecka w Czernichowie (LKS Wisła
Czernichów)
• 8 czerwca - Sobótki w Nowej Wsi Szlacheckiej (Szkoła Podstawowa)
• 14 czerwca - Spływ kajakowy Wisłą Czernichów-Kraków
• 21 czerwca - Finał Gminnego Konkursu Niepodległościowego
w Wołowicach
• 28 czerwca - Święto Gminy Czernichów (Czernichów)
• 6 lipca - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
• 13 lipca - Gminny Turniej Siatkówki Plażowej w Przegini Narodowej
• 26 lipca - Letni Festyn „ LKS Piast - Farmina” w Wołowicach
• sierpień - Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Czernichów w piłce
nożnej
• 24 sierpnia - Dożynki Gminne w Rusocicach
• 11 listopada - Gminne Obchody Święta Niepodległości
• 25 listopada - „Hubertus” w ZSRCKU w Czernichowie

Miasto i Gmina Krzeszowice
• 25 maja - I Koncert Maryjny Chórów Czerna 2008 - Klasztor
Karmelitów Bosych w Czernej
• 7-8 czerwca - Dni Pstrąga - Dubie
• 13-15 czerwca - Dni Krzeszowic: Zwody wędkarskie “O Złotą
Rybkę Burmistrza“ - Staw Wroński w Tenczynku, Dzień Sportu dla
dzieci i młodzieży, turnieje sportowe - Plac targowy w Krzeszowicach, Krzeszowicki Ośrodek Kultury, hala widowiskowo-sportowa
• 28-29 czerwca - Dni Tenczynka - Obiekt sportowy LKS „Tęcza“
• 6 września - V Otwarte Mistrzostwa Gminy Krzeszowice w Kolarstwie Górskim - Park przy pałacu Potockich w Krzeszowicach
• 13-14 września - VII Ekstremalny Rajd Orła - Teren gminy Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia, Powiat Chrzanowski, Jaworzno
• 3-5 października - VII Harcerski Rajd Turystyczny im.Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej - Szlaki turystyczne Gminy Krzeszowice

• grudzień - Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

• 17 października - Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów
Pomocy Społecznej - Budynek komunalny w Krzeszowicach,
Krzeszowicki Ośrodek Kultury

Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce

• 11 listopada - Koncert laureatów IV Gminnego Festiwalu Pieśni
Patriotycznej - Kościół Parafialny w Woli Filipowskiej

• 20 lipca - „Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze“- teren Lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim

• 6-7 grudnia - V Memoriał Szachowy im. S. Łobaziewicza - Sala
Herbowa, Krzeszowicki Ośrodek Kultury

• 27 lipca - Obchody 80-lecia OSP Tropiszów - Uroczystości wręczenia Sztandaru dla jednostki OSP

Gmina Michałowice

• 7 września - „II Małopolskie Święto Warzyw w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”- impreza cykliczna odbywa się w pierwszą
niedzielę września, która weszła na stałe do kalendarza imprez,
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka
Województwa oraz Wojewody Małopolskiego - teren Lotniska
Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim
• 11 listopada - Zawody Sportowe Oldbojów KS „Wiarusy“ i Samorządowców Gminy dla uczczenia Święta Niepodległości

Gmina Jerzmanowice-Przeginia
• 18 maja - Jerzmanowice – Jubileusz KGW i AOD

• 18 maja - Święto Kwitnącej Jabłoni w Zagórzycach
• 7- 8 czerwca - X Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach
• 5 - 6 lipca - Szlakiem Doliny Dłubni – Dzień Otwarty Gminy
Michałowice
• 2 sierpnia - V Maraton Rowerowy
• 2- 3 sierpnia - „Kadrówka - PIKNIK WOLNOŚCI”
• 6 sierpnia 2008 - 94. Rocznica Przemarszu I Kompanii Kadrowej
Strzelców Józefa Piłsudskiego
• sierpień - Dożynki Gminne
• wrzesień - „dilettante” – finał w Więcławicach – spotkania
teatralne

• 2 czerwca - Jerzmanowice - Dzień Dziecka w gminie
• 15 czerwca - Jerzmanowice – Wielobój Sołectw

Zapraszamy!

RADA POWIATU
w KRAKOWIE

Krzysztof Karczewski

Piotr Goraj

Przewodniczący Rady

Wiceprzewodniczący Rady

kkarczewski@powiat.krakow.pl

pgoraj@powiat.krakow.pl

mieszka w Skawinie

mieszka w Bęble

Tadeusz Nabagło

Wiceprzewodniczący Rady
mieszka w Jerzmanowicach
tnabaglo@powiat.krakow.pl

Józef Krzyworzeka

Andrzej Furmanik

Wanda Kułaj

Jerzy Rogala

Marek Wiesław Woch

mieszka w Zabierzowie

mieszka w Paczóltowicach

mieszka w Świątnikach Górnych

mieszka w Gaju

mieszka w Bolechowicach

Starosta krakowski

jkrzyworzeka@powiat.krakow.pl

Janina Lasoń

Wicestarosta

afurmanik@powiat.krakow.pl

Józef Grzegorz Kurdziel

mieszka w Zabierzowie

mieszka we Włosaniu

Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Regulaminowej

jlason@powiat.krakow.pl

Olaf Filipowski
mieszka w Słomnikach

ofilipowski@powiat.krakow.pl

wkulaj@powiat.krakow.pl

Janina Grela

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
mieszka w Miękinii

Członek Zarządu

Członek Zarządu

jrogala@powiat.krakow.pl

Leszek Dolny

mwoch@powiat.krakow.pl

Piotr Ćwik

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Obywateli

Przewodniczący Komisji
Edukacji Publiczenej

jgrela@powiat.krakow.pl

jkurdziel@powiat.krakow.pl

ldolny@powiat.krakow.pl

pcwik@powiat.krakow.pl‑

Lucjan Goraj

Krystyna Janecka

Wojciech Karwat

Paweł Kolasa

lgoraj@powiat.krakow.pl

kjanecka@powiat.krakow.pl

wkarwat@powiat.krakow.pl

pkolasa@powiat.krakow.pl

mieszka w Wielmoży

mieszka w Bęble

mieszka w Sułoszowej

mieszka w Zielonkach

P

Urszula Stochel

Włodzimierz Tochowicz

Kazimierz Tomczyk

ustochel@powiat.krakow.pl

wtochowicz@powiat.krakow.pl

ktomczyk@powiat.krakow.pl

mieszka w Skawinie

Członek Zarządu

mieszka w Słomnikach

mieszka w Racławicach

mieszka w Skawinie

I

mieszka w Grabiu

odstawowym zadaniem Rady Powiatu
o charakterze ponadgminnym przypisan
szkolnictwa ponadpodstawowego i specjalne
ochrony środowiska i przyrody, gospodarki n
pracy Zarządu i jednostek organizacyjnych p
konawczą. To Rada wybiera i odwołuje Zarząd
decyduje o kierunkach działania Zarządu, uc
majątkowych – np. o kupnie lub sprzedaży b
decyduje o sprawach inwestycji, remontów,
udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla

Rada Powiatu
Funkcjonowanie powiatu reguluje ustawa z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz.
578). Jego organem stanowiącym i kontrolnym jest
Rada Powiatu. Jej członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Skład
rady powiatu uzależniony
jest od liczby mieszkańców powiatu. Powiat krakowski liczy ok. 246 tys.
mieszkańców, w związku
z tym Rada liczy dwudziestu dziewięciu radnych,
wybieranych w ośmiu okręgach wyborczych. Kadencja Rady trwa cztery lata,
licząc od dnia wyborów.

Janusz Fajto

Wojciech Kruk

Janusz Cerek

Józef Olchawa

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Wsi, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji
Promocji, Kultury, Turystyki
i Sportu

jfajto@powiat.krakow.pl

wkruk@powiat.krakow.pl

jcerek@powiat.krakow.pl

jolchawa@powiat.krakow.pl

mieszka w Rusocicach

mieszka w Liszkach

mieszka w Skawinie

mieszka w Zielonkach

Stefan Moląg

Włodzimierz Okrajek

Andrzej Osiniak

Tomasz Piechota

smolag@powiat.krakow.pl

wokrajek@powiat.krakow.pl

aosiniak@powiat.krakow.pl

tpiechota@powiat.krakow.pl

mieszka w Bolechowicach

mieszka w Pietrzejowicach

mieszka w Tenczynku

mieszka w Krzeszowicach

u jest podejmowanie uchwał określających sposób realizacji zadań publicznych
nych powiatowi ustawami. Należą do nich m.in. sprawy edukacji publicznej w zakresie
ego, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej i wspieranie niepełnosprawnych,
nieruchomościami, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz kontrola
powiatu krakowskiego. Rada sprawuje władzę ustawodawczą i kontrolną, a Zarząd wyd w tym starostę oraz sekretarza i skarbnika powiatu, stanowi akty prawa miejscowego,
chwala budżet, określa wysokość podatków i opłat, podejmuje uchwały w sprawach
budynków stanowiących majątek powiatu, zaciąganiu długoterminowych pożyczek,
rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie
a Zarządu z tego tytułu.

Obecna,
trzecia
kadencja rozpoczęła się
w 2006 roku. Podczas
I kadencji w latach 19982002 było sześćdziesięciu
radnych, wśród których
znaczną cześć stanowili
wójtowie i burmistrzowie
gmin. W wyborach 2002
roku ustawodawca zmniejszył liczbę radnych do
obecnie
obowiązującej
oraz zlikwidował możliwość
łączenia mandatu radnego
i funkcji wójta czy burmistrza, dlatego Rada Powiatu
w Krakowie II kadencji liczyła już tylko dwudziestu
dziewięciu radnych.
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, do którego zadań
należy organizowanie prac
Rady i prowadzenie obrad
oraz jednego lub dwóch
wiceprzewodniczących.
W skład prezydium Rady
Powiatu w Krakowie III kadencji wchodzą przewodniczący Krzysztof Karczewski
oraz dwóch wiceprzewodniczących – Piotr Goraj i Tadeusz Nabagło.

Co, gdzie, kiedy ?
Gmina Mogilany

Miasto i Gmina Świątniki Górne

• 15 sierpnia - uroczyste obchody „Cudu nad Wisłą”

• 21 czerwca - „Biesiada Świątnicka“ - Świątniki Górne

• wrzesień - „Jesienne spotkanie ze sceną Alei Grabowej”

• 15-17 sierpnia - Dni Gminy Światniki Górne - Rzeszotary

• 11 listopada - Wieczornica z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Gmina Wielka Wieś

Miasto i Gmina Skawina

• 25 maja - Dni Lachnerowskie – Modlnica

• 30 maja - Dzień Dziecka dla przedszkoli - Park/Starorzecze
Skawinki

• 1 czerwca - Dzień Dziecka – Dolina Będkowska

• 31 maja - Impreza kolarska

• 1 czerwca - VI Jurajski Wyścig w Kolarstwie Górskim – Dolina
Będkowska

• 3 czerwca - Indywidualny Bieg Przełajowy Szkół Podstawowych - Starorzecze Skawinki

• 13 -16 czerwca - Dni Gminy Wielka Wieś – Biały Kościół, Modlniczka

• 5 - 8 czerwca - Dni Skawiny

• 27 lipca - Środek Lata w Środku Gminy – Biały Kościół

• 6 czerwca - Sportowe Zakończenie Roku Szkolnego - OK-R
Gubałówka

• 2 - 3 sierpnia - 60 lecie LKS Błękitni – Modlnica

• 8 czerwca - Turniej Szachowy o „Koronę Króla Kazimierza” –
Dni Skawiny- Hala Widowiskowo - Sportowa

• 31 sierpnia - Zakończenie wakacji – Będkowice

• 30 czerwca, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15,16, 21 lipca - Ferie letnie
• 30 sierpnia - Puchar Dyrektora CKiS w piłce nożnej sołectw –
finał/eliminacje - wrzesień
• 31 sierpnia - Turniej Sołectw
• 7 września - Dożynki gminne - Pozowice
• 20- 21 września OPEN – Tenis Ziemny - Basen Gubałówka II
Turniej Skawina
• październik - Mistrzostwa Kartonowe
• październik - Stars Cup 2008 - Hala Widowiskowo – Sportowa

• 15 sierpnia - Gminne Dożynki – Giebultów
• 21 września - II Bieg po Dolinie Będkowskiej o Puchar Wójta –
Dolina Będkowska
• 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości – Biały
Kościół

Gmina Zabierzów
• 31 maja - IV Międzyszkolne Zawody Pływackie Puchar Wójta
Gminy Zabierzów „Już pływam” - Pływalnia OSR
• 1 czerwca - Zabierzowski Dzień Dziecka

• 14 grudnia - Wigilia w mieście i kiermasz świąteczny- Rynek
w Skawinie

• czerwiec - X Jubileuszowy Piknik Rodzinny w Dolinie - Dolina
Kobylańska Kobylańskiej – „A to historia! – średniowieczne
potyczki w jurajskiej dolinie.”

Miasto i Gmina Słomniki

• 8 czerwca - XII Szachowe GP – turniej IV - SCKiPGZ

• 1 czerwca – Impreza plenerowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach - przygotowana przez szkoły Gminy Słomniki - związana z wydarzeniem Lokacji Miasta Słomniki
przez Kazimierza Wielkiego i historią miasteczka

• 19-20 lipca - Piknik Ekologiczny w Bolechowicach. Eliminacje
Gminne konkursu o miano Najlepszego Sołtysa

• 14 – 15 czerwca – Dni Słomnik – dwudniowa impreza plenerowa na Rynku w Słomnikach, w roku 2008 połączona
z Jubileuszem 650-lecia Lokacji Miasta Słomniki
• 27 lipca – Święto Czosnku – jednodniowa impreza plenerowa organizowana wraz z Gminą Radziemice w całości poświęcona smakowitemu warzywu jakim jest czosnek. W trakcie
m.in. wybór Cesarzowej i Cesarza Czosnku, konkursy potraw
z czosnkiem, wystawa sprzętu rolniczego, prezentacja odmian
czosnku, występy artystyczne
• 24 sierpnia – Dożynki Powiatowe w Gminie Słomniki
• wrzesień – Teatr Uliczny – jednodniowa impreza plenerowa
przygotowana przez uczniów gminy Słomniki związana z Jubileuszem 650-lecia Lokacji Miasta Słomniki, Rynek
w Słomnikach
• 11 listopada – Święto Niepodległości
• grudzień – Spotkanie Bożonarodzeniowe na Rynku w Słomnikach władz samorządowych z mieszkańcami miasta
i gminy wieńczące obchody Jubileuszu 650-lecia Lokacji Miasta Słomniki

• 13-15 czerwca - Dni Zabierzowa

• 17 sierpnia - Dożynki Gminne - Aleksandrowice
• 23 sierpnia - Powiatowy Konkurs Sołectw o Wybór Najlepszego Sołtysa Powiatu Krakowskiego - Stadion w Rudawie
• 31 sierpnia - XII Szachowe GP – Turniej V - SCKiPGZ
• 14 września - XII Szachowe GP – Turniej VI - SCKiPGZ
• 12 października - Powiatowy Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Starosty Krakowskieg - SCKiPGZ
• 23 listopada - XII Szachowe GP – turniej VII FINAŁ- SCKiPGZ
• 7 grudnia - Powiatowy Przegląd Wokalno-Instrumentalny
„Śpiewać i grać każdy może - SCKiPGZ
• grudzień - Konkurs „Szopka Krakowska z elementami Zabierzowa i okolic” - SCKiPGZ

Gmina Zielonki
• lipiec-sierpień – „Wakacje na sportowo”
• 31 sierpnia - Dożynki gminne
• 7 września - II Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

.
BEZPIECZENSTWO

Szybciej na ratunek
Inicjatywy w ramach programu
Bezpieczny Powiat Krakowski.
Dla skutecznego udzielenia pomocy
prócz niezbędnej wiedzy i wyposażenia
bardzo ważny jest czas dojazdu do miejsca zdarzenia. Na terenie powiatu krakowskiego do wielu zdarzeń śpieszą z
pomocą ratownicy z ochotniczych straży
pożarnych. Ze względu na rozmieszczenie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ( w Krakowie i w Skawinie)
strażacy jednostek OSP bardzo często
są wcześniej na miejscu zdarzenia niż
ratownicy PSP. Setki przeszkolonych wolontariuszy w 168 jednostkach OSP codziennie czeka na sygnał, by porzucając
własne obowiązki śpieszyć na ratunek.
Do niedawna sygnałem do wyjazdu
był dźwięk syreny. Syreny alarmowe uruchamiane są przy pomocy wyłączników
umieszczonych na remizach lub drogą
radiową, zdalnie, z Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Brak możliwości zdalnego włączenia syreny utrudnia powiadomienie jednostki.
Mieszkańcy wzywający na pomoc strażaków winni korzystać z numeru alarmowego 998 lub 112, a dyżurny strażak,

który odebrał wezwanie kierować do
najbliższej jednostki mogącej udzielić
pomocy. Brak możliwości uruchomienia syreny na odległość powoduje, że
do zdarzenia musi zostać wezwana
jednostka z innej miejscowości, co wydłuża czas dojazdu. W ostatnich latach
system alarmowania przy pomocy syren
staje się coraz mniej skuteczny. Wynika
to między innymi ze zmian jakie zaszły
w budownictwie. Montowana stolarka
okienna jest coraz bardziej dźwiękoszczelna i w pomieszczeniach często nie
można usłyszeć dźwięku syreny. Ponadto w związku z tym, że wioski naszego
powiatu dawno zatraciły swój rolniczy
charakter i ich mieszkańcy w większości
pracują poza miejscem zamieszkania,
szczególnie w godzinach dopołudnio-

wych konieczne jest powiadomienie dużej liczby osób, aby zebrała się ich odpowiednia liczba niezbędna do wyjazdu.

Ochotnicze Straże Pożarne
nie pozostają bierne
Trzeba przyznać, że Ochotnicze Straże
Pożarne nie pozostają bierne w tej sytuacji i prócz monitowania urzędów gmin,
same wprowadzają dodatkowe rozwiązania, często finansując je z własnych
środków. Kilka jednostek OSP wzbogaciło system alarmowania o urządzenia
w których po otrzymaniu drogą radiową
sygnału uruchamiającego syrenę, generowane i wysyłane są SMS–y do ratowników danej jednostki. Generowany jest
jednolity tekst SMS-a, najczęściej alarm.
Niestety, jeszcze w wielu jednostkach, z
konieczności, stosuje się indywidualne
telefoniczne powiadamianie się druhów
między sobą. W środowisku lokalnym
znane są telefony do naczelnika lub innego bardziej aktywnego członka OSP,
który stanowi swoistą skrzynkę kontaktową i po otrzymaniu wezwania o pomoc powiadamia inne osoby.
Problemy te mają szanse być
rozwiązane dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu alarmowania i powiadamiania przy pomocy SMS-ów.

Wystarczy SMS
W ramach realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski” w latach 2008 – 2013, przyjętego uchwałą Nr XII/107/07 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada
2007 r. podejmowane są różne zadania.
Jednym z nich jest zmniejszanie czasu
dojazdu służb ratowniczych i interwencyjnych. Zadanie to ma być realizowane
między innymi poprzez wprowadzenie
nowoczesnego systemu powiadamiania służb. Od listopada ubiegłego roku
system jest wdrażany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i Komendę
Miejską PSP. System SMS–owego powia-

Rozmieszczenie
Jednostek OSP KSRG
włączonych do systemu
ZAK-SMS

damiania ZAK – SMS umożliwia dyżurnemu Miejskiego Stanowiska Kierowania
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, po
otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu,
powiadomienie jednostki (jednostek)
OSP poprzez przekazanie komunikatu
na telefony komórkowe ratowników
właściwej jednostki OSP. Potwierdzenie
otrzymania komunikatu daje dyspozytorowi pewność, że jednostka wyruszy
do akcji. W chwili obecnej przy pomocy
systemu możliwe jest już alarmowanie
18 jednostek OSP (Wawrzeńczyce, Łuczyce, Goszcza, Michałowice, Raciborowice, Rudno Górne, Mogilany, Zielonki,
Zabierzów, Skała, Modlnica, Jerzmanowice, Czułówek, Słomniki, Olszowice,
Wrząsowice, Wołowice, Kobylany). Są to
jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Sukcesywnie będą wprowadzane następne.
Aby ratownik, członek OSP mógł być
wpisany do bazy systemu musi mieć
zaświadczenie lekarskie o zdolności do
uczestniczenia w akcjach ratowniczych,
odpowiednie przeszkolenie i być ubezpieczonym. W systemie jest obecnie zarejestrowanych 224 ratowników.
Jak każda nowość wdrażanie systemu napotyka na pewne problemy.
Dyżurnym MSK łatwiej jest tylko wcisnąć właściwe przyciski w urządzeniu
DSP – 50 (radiowe uruchamiania syren)
i uruchomić syrenę, niektórym druhom
OSP sprawia trudność potwierdzenia
otrzymania informacji (potwierdzenie
otrzymania SMS-a) System wymaga na
potwierdzenie wpisania czteroliterowego kodu. Ma to na celu uniknięcie
przypadkowego potwierdzenia poprzez odruchowe naciśnięcie przycisku
(np. w nocy w trakcie snu).
Pierwsze doświadczenia z nowym
systemem pozwalają mieć nadzieję, że
spełni on oczekiwania i oprócz zmniejszenia czasu alarmowania, pozwoli
również na wyeliminowanie zbędnego
alarmowania(na wszelki wypadek) i niepotrzebnych wyjazdów jednostek OSP
i PSP.
Marian Paszcza
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Krakowie.
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To tylko tysiąc kilometrów
Rocznie kierowcy ze starostw
krakowskiego i monachijskiego
przejeżdżają blisko 50 tys. kilometrów na trasie Kraków – Monachium. Jednak ta sucha liczba nie
oddaje charakteru partnerstwa
powiatów krakowskiego i monachijskiego. Nie oddaje go również
liczba kilkudziesięciu wspólnych,
corocznie odbywających się wizyt.
Wciąż rozwijająca się współpraca,
przełamuje stereotypy, wpływając
na wzajemne zrozumienie Polaków
i Niemców, kształtując właściwy
obraz naszych małych i dużych ojczyzn. Dziś, kiedy o mieszkańcach
powiatu monachijskiego mówimy
nasi „niemieccy przyjaciele”, mało
kto pamięta jak to się wszystko zaczęło.

W

spółpraca między powiatem krakowskim i powiatem monachijskim rozpoczęła się w 1999 roku dzięki
kontaktom Niemieckiego Związku Powiatów i Związku Powiatów Polskich, w
którego Zarządzie była Renata Godyń –
Swędzioł, ówczesny starosta krakowski.
Powiat monachijski zadeklarował wówczas pomoc w tworzeniu struktury administracyjnej w nowych polskich powiatach, a propozycja współpracy została
złożona Starostwu Powiatowemu w Krakowie. Starosta monachijski Heiner Janik
wraz z Zarządem przybył do Krakowa na
zaproszenie starosty krakowskiego, aby
po raz pierwszy zaprezentować powiat i
omówić sprawy dotyczące współdziałania. Kolejne spotkania władz powiatów
stworzyły forum wymiany doświadczeń

i współpracy w naturalnych obszarach
zainteresowań obu
samorządów.

P

rzełomowym
momentem
współpracy był rok
2001, kiedy to po
powodzi, starosta
monachijski zorganizował zbiórkę pieniędzy i przekazał
powiatowi krakowskiemu czek na kwotę 1.070.000,00 zł
z przeznaczeniem
na pomoc dotkniętym
kataklizmem
mieszkańcom.
Formalne kontakty powiaty rozpoczęły w dniu 7 kwietnia 2003 roku
wraz podpisaniem umowy o partnerskiej współpracy, w której strony zobowiązały się do:
- współpracy we wszystkich dziedzinach, a szczególnie: wymiany między
młodzieżą, uczniami szkół średnich i
grup młodzieżowych, wymiany związków sportowych, amatorskich zespołów
artystycznych, jak również wymiany w
zakresie oświaty, literatury i sztuki
- wzajemnej wymiany doświadczeń w
dziedzinach: organizacji i funkcjonowania lokalnego samorządu, szkolnictwa,
opieki socjalnej, działalności organizacji
społecznych i zawodowych
- zapoznawania mieszkańców obu
powiatów z problemami gospodarczymi
i społecznymi powiatu partnerskiego.
Postanowienia umowy o partnerskiej
współpracy są konsekwentnie przez
powiaty realizowane, a żywe kontakty
owocują każdego roku imponującą liczbą wspólnych projektów. Nie sposób
przypomnieć wszystkie przedsięwzięcia,
choćby tylko z 2007 roku, kiedy spotykali
się nie tylko samorządowcy, ale również
artyści, sportowcy, rolnicy, młodzież
szkolna czy strażacy. Podkreślić wypada
tylko, że partnerstwo stało się platformą
do kontaktów i wymiany doświadczeń
dla wielu grup społecznych.

Kwiecień 2008 - wernisaż
wystawy „DIALOG. Oto ja… Poznajmy się!” w Galerii
w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach, która
jest efektem dłuższej współpracy artystów
z powiatów krakowskiego, monachijskiego
i wielickiego. Prezentowane prace były wynikiem
wspólnych warsztatów, które odbyły się w lipcu
2007 roku w atelier Lutterkord w Planegg w powiecie monachijskim oraz wrześniu 2007 roku
w pracowni ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.
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P

isząc o międzynarodowej współpracy nie można nie wspomnieć
o Prowincji Bergamo. 24 maja 2003
roku została podpisana Deklaracja
współpracy pomiędzy Powiatem Krakowskim a Prowincją Bergamo. Oba
powiaty zadeklarowały wolę stworzenia
podstaw obustronnej i trwałej współpracy we wszystkich dziedzinach, a w
szczególności:

Konferencja nauczycieli z powiatów krakowskiego,
monachijskiego i wielickiego, maj 2007

- turystyce, handlu i rzemiośle
- rolnictwie, przemyśle i budownictwie
- technologii odnawialnych źródeł energii i technologii ochrony środowiska
- edukacji, sporcie i kulturze.
Kolejne lata przyniosły coraz częstsze
kontakty, a do najważniejszych należy
zaliczyć udział przedstawicieli powiatu
krakowskiego w corocznych Międzynarodowych Targach Handlowych w Bergamo, które są największą imprezą tego
typu we Włoszech.

Wizyta rolników z powiatu monachijskiego w magazynach warzywniczych w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce, listopad 2007

BIURO PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY
Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Dyrektor - Małgorzata Zięć
tel. 634-42-66 wew. 313, 314
e-mail: promocja@powiat.krakow.pl

PCPR

Na pomoc rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z
zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie krakowskim.
Realizowane zadania mają charakter ponadgminny.
W PCPR zatrudnionych jest 30 osób, które posiadają kierunkowe specjalistyczne przygotowanie zawodowe: pedagog, socjolog, psycholog, pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej i organizacji pomocy społecznej, specjalista pracy z rodziną,
terapeuta.
W powiecie krakowskim została opracowana i realizowana
jest Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2010, przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/297/06
Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 lutego 2006r.
Ponadto realizowany jest Ramowy Powiatowy Program Na
Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003-2010
przyjęty Uchwałą Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia
24 września 2003r. oraz Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy
Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2013 przyjęty Uchwałą Nr XII
/104/07 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2007 r.
PCPR przystąpił do realizacji programu przeciwdziałania przemocy tj.: „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej”.

Dom Dziecka w Sieborowicach

Powiat krakowski we współpracy z PCPR zleca organizacjom
pozarządowym realizację zadania polegającego na: „Organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym
rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii
rodzinnej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego”.

190 rodzin zastępczych
PCPR obejmuje opieką, pomaga i wspiera 190 rodzin zastępczych, tj. rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem; niespokrewnione z dzieckiem; zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne, specjalistyczne, o charakterze pogotowia
rodzinnego.
W naszym powiecie funkcjonują 2 placówki opiekuńczo
– wychowawcze Dom Dziecka w Sieborowicach oraz Zespół
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miękini. Podjęto
starania w celu uruchomienia na terenie Skawiny placówki interwencyjnej – tj. Pogotowia Opiekuńczego. Ponadto powiat
pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach
zastępczych, również na terenie innych powiatów. Pełnoletnim
wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze przyznawana jest pomoc pieniężna
na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.

9 domów pomocy społecznej
Powiat krakowski prowadzi, a PCPR nadzoruje 9 domów
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (dla osób przewlekle somatycznie chorych, w podeszłym wieku, przewlekle
psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie), w
których umieszczane są osoby skierowane. W powiecie krakowskim prowadzony jest również ośrodek interwencji kryzysowej
– Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Konarach z 10 miejscami hostelowymi.
W ramach działalności PCPR mieszkańcom powiatu udzielane są informacje o prawach i uprawnieniach oraz świadczona
jest praca socjalna. PCPR organizuje i prowadzi szkolenia i doskonalenia zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Konarach

PCPR realizuje również zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze
środków PFRON, tj dofinansowanie:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych;
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych;
- rehabilitacji dzieci i młodzieży;
- 3 warsztatów terapii zajęciowej w Konarach, Skale i Radwanowicach z filią w Czernichowie;
- w roku 2008 powiat krakowski przystąpił do realizacji
programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami”.

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Dyrektor - Grażyna Tajs - Zielińska
tel/fax 423-47-84,
tel. 634-42-66 wew. 563-569, 570, 574, 412
e-mail: pcprkrakow@op.pl

15

BUDOWNICTWO
Wnioski najlepiej składać w zimie
Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów wykonuje
działania administracji architektoniczno – budowlanej określone w ustawie
Prawo budowlane oraz prowadzi sprawy inwestycji powiatowych i remontów.

W 2006 roku do Wydziału wpłynęło
ogółem 3052 wniosków, wydano 3040
decyzji. W 2007 r. liczba wniosków wyniosła 4527, wydano 4176 decyzji. Dynamika wzrostu wydanych decyzji pozwolenia na budowę ukazuje rosnące
zainteresowanie osiedlaniem się na terenie powiatu krakowskiego. Sprzyjają
temu bliskość Krakowa, pokrycie planami, sprawność administracji architektoniczno-budowlanej.

Co zrobić by sprawnie załatwić sprawę w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów?
Unikać braków i błędów takich jak:
- brak uzgodnienia np. zapewnienia
dostępu do drogi publicznej,
- brak zezwoleń np. wyłączenia z produkcji rolnej,
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W ramach działalności Wydziału jako
- błędnie wypełnione oświadczenie o
organu architektoniczno-budowlanego
prawie do dysponowania nieruchomorealizowane są procedury wydawania
ścią na cele budowlane.
decyzji zatwierdzającej projekt buTo tylko najczęstsze uchybieIlość wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę w 2007 roku
dowlany i udzielającej pozwolenia
nia w dokumentacji. Aby uniknąć
na budowę, wydawanie decyzji o
czasochłonnego i kłopotliwego
600
przeniesieniu decyzji pozwolenia
uzupełniania dokumentacji najna budowę na innego inwestora, 500
lepiej zasięgnąć informacji przed
wydawanie decyzji o zmianie dewystąpieniem np. z wnioskiem o
400
cyzji pozwolenia na budowę, wypozwolenia na budowę. Służymy
dawanie decyzji pozwolenia na
pomocą w siedzibie Wydziału oraz
300
rozbiórkę, wydawanie decyzji o
jego filiach odnośnie skompletowejściu w teren, rejestracja dzien- 200
wania dokumentów do wniosku.
ników budowy dla inwestycji wyKomplet wymaganych druków
magających decyzji pozwolenia 100
można pobrać na miejscu. Pełna
na budowę/rozbiórkę, przyjmowa0
listę wymaganych dokumentów
nie zgłoszeń dot. zmiany sposobu
wymaganych do realizacji proceużytkowania obiektu budowlanedur znajdą Państwo w kartach ingo/ części obiektu budowlanego,
ilość wniosków ilość decyzji
formacyjnych zamieszczonych w
przyjmowanie zgłoszeń budowy/
Serwisie Internetowym Powiatu
robót budowlanych nie wymagaRozkład ilościowy wniosków na poszczególne
Krakowskiego w zakładce „Jak zających pozwolenia na budowę, miesiące pokazuje, że sprawy administracyjne najlepiej
łatwić sprawę”.
wydawanie zaświadczeń o samozałatwiać w okresie jesienno – zimowym, kiedy
dzielności lokalu.
do Wydziału wpływa mniejsza liczba wniosków.

W

szystkie wymienione wyżej sprawy załatwiane są w siedzibie Wydziału przy Al. Słowackiego 20 oraz trzech filiach zamiejscowych będących siedzibą Referatów Wydziału
Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów.
Referat I w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 3, (tel. 28243-14) prowadzi sprawy dla inwestycji zlokalizowanych na
terenie gmin Czernichów, Krzeszowice, Zabierzów.
Referat II w Skawinie przy ul. Kopernika 13, (tel. 276-85-82)
zajmuje się inwestycjami zlokalizowanymi na terenie gmin
Mogilany, Skawina, Świątniki Górne.
Referat III w Węgrzcach, ul. Zapole 2, (tel. Sekretariat 25934-29, 25, 23, 27 fax. 259-34-37) dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin Iwanowice, Igołomia - Wawrzeńczyce,
Słomniki, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Zielonki. Ponadto zostało utworzone zamiejscowe stanowisko pracy Referatu III w Skale, ul. Szkolna 4, (tel. 389 26 82) dla inwestycji
zlokalizowanych na terenie gminy Skała oraz Sułoszowa.
Referat IV w Krakowie, przy Al. Słowackiego 20, pok 410,
411, tel. 634-42-66 wew. 410, 411 prowadzi sprawy inwestycji
zlokalizowanych na terenie gmin Jerzmanowice–Przeginia,
Liszki, Wielka Wieś.
Referat V w Krakowie, przy Al. Słowackiego 20, pok. 416,
417, 418, 419; (tel. 634-42-44 wew. 301, 416, 417, 418) rozpatruje wnioski, w których wnioskodawcą/inwestorem jest
Gmina i jej jednostki oraz Powiat i jego jednostki, oraz duże
inwestycje prywatnych inwestorów w tym przedsięwzięcia
mogące znacząco oddziaływać na środowisko.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym Wydziału Al. Słowackiego 20, IV piętro, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel. 634-42-66 wew.
586, oraz 623-75-13.
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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA,
INWESTYCJI I REMONTÓW
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20
Dyrektor - Andrzej Pałach
tel./fax (012) 632-95-95

wydzial.ab@powiat.krakow.pl

,
WARTO WIEDZIEC
Z początkiem roku został uruchomiony nowy serwis internetowy powiatu krakowskiego. Strona, którą można odwiedzić
pod adresem www.powiat.krakow.pl ma
całkowicie nową szatę graficzną. Serwis zyskał nową kolorystykę, w której dominują
czerwień i zieleń. Zmiany w porównaniu do
poprzedniego serwisu nie ograniczają się
jednak tylko do strony wizualnej. Zmieniony
został układ menu, jest czytelniejszy, dzięki
czemu użytkownik szybciej znajdzie poszukiwane informacje.

czane są zapowiedzi wydarzeń Portal powiatowy w nowej szacie
powiatowych i gminnych. Nowa
http://www.powiat.krakow.pl
strona umożliwia automatyczną wysyłkę wiadomości z najświeższymi
aktualnościami i zapowiedziami na najbliższy tydzień do użytkowników zapisanych w
newsletterze. Newsletter rozsyłany jest automatycznie w każdy czwartek w samo południe. Funkcjonuje również zaawansowana
wyszukiwarka treści.

Serwis posiada dwie wersje językowe angielską i niemiecką, które umożliwią obStrona zyskała nową funkcjonalność. No- cokrajowcom znalezienie najważniejszych
wością jest kalendarium, w którym zamiesz- informacji o powiecie.

Za darmo do
Internetu

Rynek Nieruchomości Powiatu Krakowskiego
W powiecie krakowskim
dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości i stale
rośnie zainteresowanie możliwościami osiedlania się w
sąsiadujących z Krakowem
gminach.

Podkrakowska Sieć
Teleinformatyczna (PST)
jest zasadniczą częścią budowy Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego.
W sieci PST można już teraz,
z własnych komputerów, korzystać z darmowego dostępu do Internetu.

być
usytuowanie
anteny
odbiorczej,
gdyż musi być zapewniona widoczność optyczna anteny nadawczej i odbiorczej.
W tym celu należy zaopatrzyć
się w antenę odbiorczą, kabel
antenowy i kartę sieciową do
komputera. Ich koszt nie powinien przekroczyć 300 zł.

Mieszkańcy, którzy znajdują się w zasięgu anten
Podkrakowskiej Sieci Teleinformatycznej (odległość nie
powinna przekroczyć 2km)
mogą włączyć swoje komputery domowe do sieci. Montaż
urządzeń nie jest skomplikowany, można go wykonać samodzielnie. Problemem może

Lista lokalizacji anten
nadawczych oraz więcej
szczegółów znajduje się na
stronie internetowej Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego: www.pct.net.pl
Portal przeznaczony jest
Informacja telefoniczna do- dla mieszkańców powiatu
stępna pod nr: 012 276 64 12 krakowskiego i agencji nielub 012 276 55 74.
ruchomości.

Rozbudowane funkcje wyszukiwania umożliwiają przeglądanie
zamieszczonych
ofert z uwzględnieniem różnych kryteriów: lokalizacja,
Aby w jednym miejscu cena, media, itp.
zebrać oferty sprzedaży,
kupna, zamiany, dzierżawy
i wynajmu nieruchomości,
powstał internetowy Informator o Rynku Nieruchomości Powiatu Krakowskiego.

Umieszczanie ofert na
portalu jest bezpłatne. Może
to zrobić każdy mieszkaniec
Przewodnik: krok po kroku
po założeniu sobie indywiduKrok 1
lanego konta użytkownika.
- Sprawdź, czy jesteś w zasięgu sieci PST oraz czy
Zajmuje to zaledwie kilka miw odległości mniejszej niż 2 km jest nadajnik sieci PST.
- Sprawdź, czy z budynku na którym ma być zainstalowana Twoja
nut. Oferty sprzedaży można
antena odbiorcza, widać antenę nadawczą. Przy większych odległo- zilustrować zdjęciami nieru-

Jak podłączyć się do sieci PST?

ściach warto skorzystać z lornetki.
- Jeśli TAK, możliwa jest instalacja urządzeń odbiorczych.
Krok 2
- Skontaktuj się z firmą która wykona instalację, albo sam kup kartę
sieciową do komputera, antenę oraz kabel i wykonaj instalację
samodzielnie. Montaż urządzeń nie jest skomplikowany.
- Sprawdź czy wykonana instalacja pozwala na dobry odbiór sygnału PST z nadajnika.
- Jeśli TAK, możliwa jest konfiguracja komputera, by mógł połączyć
się z siecią PST.
Krok 3
- Skonfiguruj komputer do odbioru sieci PST. Wszystkie ustawienia
komputer powinien otrzymać automatycznie od nadajnika.
- Aby podłączyć się do sieci i przetestować jej działanie nie trzeba
podawać żadnych haseł, kluczy itp. parametrów. Możliwy jest też
chwilowy dostęp do Internetu po podaniu loginu: test oraz hasła:
test.
Krok 4
- Jeśli testy przebiegły pozytywnie to wydrukuj, wypełnij i podpisz
regulamin sieci PST (dostępny na stronie www.pct.net.pl) oraz
prześlij go do Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego w
Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina.
- Po zaakceptowaniu regulaminu otrzymasz własny login i hasło
dostępu do sieci PST.
Krok 5
- Przestrzegaj regulaminu sieci PST. Zainstaluj w komputerze
program antywirusowy i regularnie sprawdzaj komputer aktualnym
skanerem antywirusowym.

chomości i jej szczegółowym
opisem.

Umieść swoją ofertę na
portalu. Zobacz jakie to proste!
Portal dostępny jest pod
adresem: www.nieruchomosci.powiat.krakow.pl

Uważajmy na wirusy!

Wirus to problem nie tylko dla właściciela komputera. Znanych jest wiele odmian wirusów komputerowych, które nie
ograniczają swojego działania tylko do zainfekowanego komputera, ale z upodobaniem
poszukują kolejnych ofiar
w otoczeniu sieciowym.

Zawirusowany
komputer może skutecznie
spowolnić a nawet zablokować ruch w sieci dla siebie, ale także dla innych jej
użytkowników. Zawirusowany komputer, zwany w
żargonie komputerowym
„Zombi”, wysyła do sieci
ogromne ilości pakietów danych, a jego ostatecznym celem
jest przeciążenie lub nawet zablokowanie atakowanych serwerów.
Nie pozwólmy, aby nasze komputery stawały się sieciowymi Zombi. Zabezpieczajmy komputery przed wirusami!
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REMONTY W DPS

Remonty w powiatowych
Domach Pomocy Społecznej
Na terenie Powiatu Krakowskiego w
roku 2007 zostały przeprowadzone inwestycje w dwóch placówkach Domu
Pomocy Społecznej.
W Domu Pomocy Społecznej w Batowicach przeprowadzono standaryzację
pawilonu nr 1 w zakresie przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych jak również
standardów wymaganych dla tego typu
obiektów w przepisach szczegółowych.
Obiekt nie spełniał warunków w zakresie układu, ilości oraz wielkości i wyposażenia sanitariatów, dyskwalifikując ich
przydatność dla obiektu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. W zakresie prac związanych z przebudową i

standaryzacją wykonano przebudowę
łazienek i wc z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, wydzielono pomieszczenie pralni, palarni
oraz klatki schodowej pod względem
przeciwpożarowym, wykonano nową
instalację elektryczną, przyzywową, teletechniczną, modernizację instalacji
sanitarnej oraz pozostałe roboty remontowe takie jak malowanie pomieszczeń,
wymianę posadzek. Zamontowano
klapy oddymiające na klatkach schodowych, wykonano hydranty przeciwpożarowe na każdym z pięter, wykonano
wspomaganie istniejącej instalacji wentylacji w pomieszczeniach, które tego
wymagają przez zamontowanie w istniejących przewodach wentylacyjnych
wentylatorów wyciągowych.

Zgodnie ze standardami Unii
Europejskiej
W obiekcie tym wykonano również
wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu ostatniej kondygnacji.
Wykonane prace miały na celu doprowa-
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dzić obiekt do zgodności pod
względem aktualnych przepisów przeciwpożarowych,
którym powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
Roboty te miały również na
celu doprowadzenie stanu
istniejącego Pawilonu nr 1 w
Domu Pomocy Społecznej
w Batowicach do zgodnego
ze standardami Unii Europejskiej w zakresie pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych i ich przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
W ramach robót budowlanych została
również przybudowana do tego obiektu od strony północnej, winda dla osób
niepełnosprawnych. Winda ta jest przewidziana dla transportu osób na wózkach inwalidzkich, dostępna z poziomu
terenu. Łączny koszt wszystkich robót
wykonanych w tym obiekcie wyniósł
840 553,75 zł brutto.
Drugą inwestycją, która była
realizowana w zeszłym roku była termomodernizacja wszystkich obiektów
na terenie Domu Pomocy Społecznej w
Czernej koło Krzeszowic oraz wymiana
pokryć dachowych na tych obiektach.

zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania na terenie zamkniętym kompleksu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Zakres prac obejmował branże: budowlaną sanitarną i elektryczną,
w ramach których zostały wykonane
m.in.: wyburzenia i rozbiórki, roboty
murowe, wymiana posadzek i okładzin
wewnętrznych, naprawa tynków, malowanie, wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachu,
wymiana obróbek blacharskich, remont
elewacji, roboty zewnętrzne, wymiana
starych kotłów żeliwnych na dwa kotły
węglowe o mocy 600 i 900 kW, montaż
osprzętu do kotłów, instalacja urządzeń
wymiennikowni, wymiana instalacji
elektrycznej.

Ograniczenie strat cieplnych

Remont sieci ogrzewania

Wykonana termomodernizacja miała
na celu poprawę komfortu cieplnego
budynków oraz ograniczenie zużycia
energii w stosunku do wykazywanych
w budynkach dużych strat cieplnych. W
ramach termomodernizacji wykonano
m.in. docieplenie ścian zewnętrznych
wszystkich budynków, docieplenie stropów ostatniej kondygnacji, wymieniono
stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne na
PCV, wymieniono obróbki blacharskie
oraz grzejniki centralnego ogrzewania z
zaworami termostatycznymi w budynku
głównym. Docieplono ściany zewnętrzne budynków styropianem i
wełną mineralną. Koszt wykonania przedmiotowych prac
budowlanych wyniósł 1 488
197,69 zł brutto. Na wykonanie przedmiotowych prac termomodernizacyjnych Powiat
Krakowski pozyskał preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Krakowie w
wysokości 526 456 zł.
W roku 2007 została również sfinansowana inwestycja związana z wykonaniem
remontu starej kotłowni
węglowej wraz z wymianą

Wykonano również zewnętrzną sieć
centralnego ogrzewania z rur preizolowanych w miejsce starej sieci z rur stalowych izolowanych wełną mineralną.
Ponadto rozebrano stary komin o konstrukcji żelbetowej, którego stan techniczny groził zawaleniem. Rozbiórki dokonano metodą wybuchową. W miejsce
starego komina ustawione zostały dwa
dwupłaszczowe kominy stalowe.
Łączny koszt tych robót wyniósł
1 336 428 zł brutto.
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Dzwoniąc pod nr (012) 635-11-11
młody człowiek może się zwrócić z
prośbą o pomoc w rozwiązaniu swoich
problemów. Telefon pozwala na szyb-

Ze środków przeznaczonych na realizację programu „Bezpieczny Powiat
Krakowski” został zakupiony aparat telefoniczny oraz materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów,
kalendarzyków, planów lekcji. Koszty

W

W

Od połowy lutego 2008 roku w Referacie Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i
Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie działa „Szkolny Telefon
Pomocy i Wsparcia”. Poszukując coraz to
skuteczniejszych form ujawniania przemocy wśród osób nieletnich, zwłaszcza
w szkołach, ale także w rodzinach lub
miastach i wioskach powiatu krakowskiego policjanci z KPP w Krakowie wyszli z inicjatywą uruchomienia specjalnej
linii telefonicznej. Często bowiem nieletni doświadczający przemocy jest w swoich problemach osamotniony, nie wie
do kogo i w jaki sposób mógłby zwrócić
się o pomoc. Droga telefonicznego kontaktu jest prosta i łatwo dostępna.

ki kontakt ze specjalistą ds. nieletnich.
Młodzież uzyska w ten sposób dostęp
do informacji i porad, natomiast Komenda uzyska informacje (w tym także anonimowe) na temat przemocy szkolnej i
rówieśniczej oraz innych przestępstw i
wykroczeń, które pozwolą na skuteczną walkę z nimi. Policjant dyżurujący w
zależności od zgłaszanego problemu,
podejmie natychmiastowe działania lub
w przypadku, kiedy szybka interwencja
Policji nie będzie konieczna, rozmówca zostanie poinformowany o dalszym
możliwym sposobie rozwiązania problemu (prowadzenie postępowań, przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno –
ostrzegawczej lub interwencji w sytuacji
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją).

ENDA PO

Szkolny Telefon Pomocy i Wsparcia
BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI

ZADZWOŃ GDY JESTEŚ:
ŚWIADKIEM, OFIARĄ PRZEMOCY SZKOLNEJ
LUB RÓWIEŚNICZEJ BĄDŹ POSIADASZ
WIEDZĘ NA TEN TEMAT

SZKOLNY TELEFON POMOCY I WSPARCIA

(012) 635-11-11*
* TELEFON CZYNNY W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 16.00
OPŁATA JAK ZA POŁĄCZENIE LOKALNE WG CENNIKA OPERATORA SIECI

UZYSKASZ
POMOC, RADĘ, WSPARCIE
POMÓŻ NAM W WALCE Z PATOLOGIAMI
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KRAKOWIE
REFERAT PREWENCJI KRYMINALNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII
31-263 KRAKÓW, UL. ŁOKIETKA 205

funkcjonowania telefonu będą również
pokrywane ze środków przeznaczonych
na realizację programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”.

Perspektywa rozwoju Powiatu Krakowskiego
Jak będzie wyglądał Powiat Krakowski za kilka lat, na ile sprosta dynamicznym zmianom zachodzącym w jego
otoczeniu, jakie działania należy podjąć
dzisiaj, aby móc po latach z perspektywy
spojrzeć z satysfakcją i poczuciem dumy
na dokonane osiągnięcia? A w reszcie
jak, zaspokoić tak zróżnicowane i liczne
potrzeby mieszkańców powiatu krakowskiego, nie zatracając ich indywidualnego charakteru? Te myśli i wiele innych
artykułowane przez Zarząd Powiatu
Krakowskiego, stały się zaczątkiem do
podjęcia decyzji o opracowanie Strategii
Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata
2008-2013. Dokument z założenia miał
wskazywać kierunki, które pozwolą na
realizację potrzeb mieszkańców Powiatu, dlatego też powstawał przy szerokim
udziale partnerów społecznych i gospodarczych w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
(gmin, powiatu, województwa).

3 sesje strategiczne
Podczas trzech sesji strategicznych,
które odbywały się w okresie od sierpnia
do października 2007 r., w trakcie ożywionych dyskusji, padały często bardzo
odważne propozycję, często indywidualne koncepcje, każdy z pomysłów był
odnotowywany, dyskutowany. Dawało
to możliwość obiektywnego spojrzenie
na problemy, ale i szanse rozwoju Powiatu.
Efektem spotkań zostały zdefiniowane
trzy główne obszary aktywności, w oparciu o które będzie prowadzona polityka

rozwoju Powiatu Krakowskiego: rozwój
gospodarczy, rozwój społeczny, rozwój
instytucjonalny. Wnioski z dyskusji wskazywały również na istotę położenia geograficznego Powiatu względem miasta
Krakowa i perspektywę realizacji bardzo
dużych potrzeb mieszkańców Krakowa
poprzez aktywizację oferty usługowej
mieszkańców Powiatu.
Strategia jest efektem wspólnego zaangażowania, dlatego jej cele są zróżnicowane min. uwzględniają podniesienie
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
Powiatu, wzmacnianie działań z zakresu
ochrony i promocji zdrowia, zwiększenie efektywności i skuteczności systemu edukacyjnego na terenie Powiatu,
poprawa dostępności komunikacyjnej
Powiatu, zwiększenie efektywności i
skuteczności pomocy społecznej, poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych,
ale również rozwój przedsiębiorczości
lokalnej i aktywizacja rynku pracy, poprawa stanu środowiska naturalnego na
terenie Powiatu, rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i
kulturowych powiatu.
Zamierzenia Zarządu Powiatu są bardzo ambitne, ale i realne do osiągnięcia,
szczególnie, że uwzględniają możliwość
współfinansowania lokalnych przedsięwzięć z budżetu Unii Europejskiej na lata
2007-2013. W celu doprecyzowania tych
zadań powstał kolejny dokument Plan
Rozwoju Lokalnego, który jest wymogiem koniecznym w przypadku podejmowania starań o środki unijne.

Biuro ds. Rozwoju
i Funduszy Strukturalnych
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20
Dyrektor - Krzysztof Kuczmański
tel. 634-42-66 wew. 316
brf@powiat.krakow.pl
Biuro ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych jest odpowiedzialne za
wdrożenie założeń tak Strategii Rozwoju Powiatu jak i Planu Rozwoju Lokalnego.
Ponadto Biuro podejmuje starania
o pozyskanie środków zewnętrznych,
przygotowuje i konsultuje wnioski o
dotacje z Małopolskiego Programu Regionalnego, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i innych grantów. Wysiłek
pracowników Biura ukierunkowany jest
na zapewnienie dynamiki rozwoju, jaki
i ekspansji powiatu krakowskiego
w latach 2008 – 2013.

10.00 - 11.00
uroczyste otwarcie

11.00 - 18.30

prezentacje gmin
powiatu krakowskiego
występy gości
z powiatu monachijskiego
kiermasz
handlowo−gastronomiczny
konkursy, gry i zabawy

20.00 - 21.30

GWIAZDA WIECZORU
ZESPÓŁ

