
Druk nr        Projekt Klubu Radnych 
„Kraków dla Mieszkańców” 

 
UCHWAŁA NR 

 RADY MIASTA KRAKOWA 
z dnia  

 
o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących 

mieszkańców Krakowa 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3, art. 4, art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o 
referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 741 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta 
Krakowa, uchwala co następuje: 
     

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach 
dotyczących mieszkańców Krakowa, o których mowa w § 2 uchwały.    

§ 2. Ustala się następującą treść pytania w referendum: 

- Czy jest Pani/Pan za współorganizowaniem przez Kraków Igrzysk Europejskich w 2023 
roku? 

§ 3. Termin przeprowadzenia referendum, o którym mowa w § 1 uchwały wyznacza się na 
dzień 10 października 2021 r. 

§ 4. 1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, o którym mowa w 
niniejszej uchwale określa załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.   

3. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille’a określa załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.    

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na 
terenie Miasta Krakowa i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa. 

     
    
   
  



 
 Załącznik nr 1 do uchwały  

 
Kalendarz czynności wyborczych związanych z przeprowadzeniem referendum 

lokalnego w dniu 10 padziernika 2021 roku 
 
 
 

Data wykonania czynności Treść czynności 

do 28 sierpnia 2021 roku podanie do wiadomości publicznej poprzez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków i 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie referendum 
lokalnego 

do 9 września 2021 roku podanie do publicznej wiadomości w formie 
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, informacji o 
numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w 
tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych do 
głosowania korespondencyjnego i lokalach 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania 
przez pełnomocnika 
      
 

do 14 września 2021 roku powołanie przez Radę Miasta Krakowa gminnej Komisji do 
spraw Referendum w Krakowie 

do 19 września 2021 roku powołanie przez gminną Komisję do spraw Referendum w 
Krakowie obwodowych komisji do spraw referendum w 
Krakowie  
  

do 1 października 2021 roku składanie do Prezydenta Miasta Krakowa przez osoby 
uprawnione do udziału w referendum wniosków o 
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  
 

do 5 października 2021 roku składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne 
uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do 
spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w 
którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 



8 października 2021 roku, 
godzina 24.00 

zakończenie kampanii referendalnej 

9 października 2021 roku przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do 
spraw referendum spisu wyborców uprawnionych do 
udziału w referendum 

10 października 2021 roku, 
od 7:00 do 21:00 

głosowanie 

 
 

  



 

UZASADNIENIE 

 

Kraków i Małopolska otrzymały rolę gospodarza III Igrzysk Europejskich podczas 

nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich 

Komitetów Olimpijskich (EOC), które odbyło się 22 czerwca 2019 roku w Mińsku. Mimo że 

od tego czasu minęły już niemal dwa lata, wciąż nieznane są szczegóły wydarzenia ani 

koszty, jakie Kraków będzie musiał ponieść. Niestety, zgłoszenie do roli gospodarza już po 

raz kolejny nastąpiło z pominięciem mieszkańców, którzy nie mieli szansy wypowiedzieć się 

na temat tego, czy chcą, aby ich miasto współorganizowało Igrzyska Europejskie. Warto 

dodać, że Krakowianie w 2014 roku mieli już możliwość odnieść się do pomysłu organizacji w 

ich mieście znacznie bardziej prestiżowych Zimowych Igrzysk Olimpijskich – i powiedzieli 

temu stanowcze „nie”. Tym bardziej zasadne w tym kontekście wydaje się przeprowadzenie 

referendum w sprawie obecnie planowanego wydarzenia sportowego.  

Należy podkreślić, że od wybuchu pandemii koronawirusa władze miasta wskazują 

nakonieczność rezygnacji z wielu potrzebnych inwestycji, podniesiono już nawet wysokość 

kilku istotnychopłat, które muszą ponosić mieszkańcy. Koronakryzys wpłynął także na 

zasobność portfeli tych ostatnich. W konsekwencji zamknięcia licznie reprezentowanych w 

naszym mieście branż spora grupa osób straciła pracę. Dlatego jeszczebardziej zaskakujące 

jest forsowanie pomysłu organizowania drogiej imprezy sportowej, gdy tak wielu Krakowian 

boryka się z problemami finansowymi.  

Proponowana przez projektodawców data 10 października 2021 roku na dzień 

przeprowadzenia referendum została wybrana nieprzypadkowo. Po pierwsze,  warto 

referendum przeprowadzić na tyle wcześnie, aby miasto nie zaczęło ponosić kosztów 

związanych z pełnieniem roli gospodarza. Trzeba przypomnieć, że w 2014 roku na 

organizację zimowych igrzysk, których mieszkańcy nie chcieli, wydano wcześniej 10 

milionów złotych. Po drugie, jak już wspomniano, w chwili składania projektu nie są znane 

istotne z punktu widzenia zarówno radnych, jak i mieszkańców fakty. Nie istnieje 

Specustawa dotycząca organizacji Igrzysk, nie ma oficjalnych rządowych gwarancji 

finansowania, nie ma kosztorysów ani nawet ostatecznej listy dyscyplin sportowych. Jak 



wynika z wypowiedzi prezydenta Jacka Majchrowskiego, wszystkie te dokumenty muszą 

powstać do końca czerwca br., w przeciwnym razie imprezy nie uda się zorganizować. Tę 

wypowiedź można interpretować w ten sposób, że prezydent nie wyklucza możliwości 

wycofania się z organizacji Igrzysk – a gdyby tak się stało, przeprowadzenie referendum 

przestałoby być zasadne. Po trzecie, ustawa precyzyjnie określa terminy wykonania 

czynności związanych z organizacją referendum. Z tego powodu autorzy projektu 

zdecydowali o jego złożeniu z wyprzedzeniem i powiadomieniu o tym fakcie opinii 

publicznej, aby władze miasta miały możliwość rozpoczęcia ewentualnych przygotowań do 

zorganizowania tego złożonego przedsięwzięcia odpowiednio wcześnie. Niezależnie od tego, 

aby referendum zostało przeprowadzone w terminie 10 października, projekt uchwały musi 

trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa w sierpniu 2021 roku.  

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym wydaje się być przeprowadzenie referendum i 

poznanie zdania mieszkańców na temat organizacji w 2023 roku III Igrzysk Europejskich w 

Krakowie. 

 

 


