
Druk nr         Projekt Klubu Radnych 

Kraków dla Mieszkańców 

 
 
 

UCHWAŁA NR ………. 
RADY MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA ……………… 
 
 

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa  
dotyczących informacji publicznej w spółkach komunalnych 

i miejskich jednostkach organizacyjnych 
 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity:Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, polegające na podjęciu wszelkich 
możliwych i dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do usprawnienia udostępniania przez 
spółki komunalne, w szczególności Wodociągi Miasta Krakowa S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. i miejskie jednostki organizacyjne informacji publicznych na podstawie 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176 z późn. zm.). 
2. W szczególności proponuje się przeprowadzenie działań informacyjnych lub wydanie wytycznych i 
zaleceń, w ramach łączących Prezydenta Miasta Krakowa stosunków z podmiotami, o których mowa 
w ust. 1, dotyczących konieczności udzielania informacji o sprawach publicznych w takich 
podmiotach, np. w zakresie polityki kadrowej lub dysponowania i wydatkowania publicznych 
środków pieniężnych.  
 

§ 2 
 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte 
w niniejszej uchwale należy rozumieć wyłącznie oraz jedynie jako wytyczną, zalecenie, sugestię, cel, 
priorytet czy też wskazówkę o charakterze ogólnym, skierowane przez Radę Miasta Krakowa do 
Prezydenta Miasta Krakowa, co niezależnie od innych form interpretacji stanowi wykładnię 
autentyczną, posiadającą formalną moc wiążącą co do norm przez siebie uchwalonych, dokonaną 
przez Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący Gminy Miejskiej Kraków. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.  
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Urząd miasta, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki będące własnością jednostki samorządu 
terytorialnego mogą mieć różny status prawny, jednak podstawowy cel ich działania jest taki sam: 
jest nim zaspokajanie potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy. Podobne jest także źródło 
finansowania, które w każdym z tych przypadków sprowadza się do pieniędzy pochodzących w 
przeważającej mierze z kieszeni Krakowian. Całkowicie naturalne jest więc oczekiwanie mieszkańców, 
by sposób zarządzania, bieżącego działania i wydatkowania środków były w pełni jawne – zarówno w 
przypadku urzędu, jak i miejskich jednostek i spółek. Te ostatnie są przecież w stu procentach 
własnością miasta, a więc mieszkańców. Niestety jednak w tym przypadku poziom transparentności 
pozostawia wiele do życzenia. W ostatnich latach wielokrotnie dochodziło do sytuacji, kiedy media 
donosiły o budzących wątpliwości wydatkach czy decyzjach kadrowych. Władze miejskich spółek 
odmawiały jednak wówczas udzielania informacji lub udostępniały informacje szczątkowe, 
niepozwalające dziennikarzom na ich analizę. Co więcej, z odmową udostępnienia danych 
dotyczących miejskich spółek ze strony ich władz spotkali się także radni miejscy – co wydaje się już 
całkowicie niedopuszczalne. Każdy tego rodzaju przypadek może rodzić obawy, że jest coś do ukrycia. 
Logiczna konsekwencja to spadek zaufania społecznego –  nie tylko do samej spółki, ale do całego 
aparatu zarządzania miastem, w tym także do prezydenta i rady miasta. 

Transparentność także w przypadku spółek miejskich powinna być czymś oczywistym – jest ona 
bowiem wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego i warunkiem zaufania społecznego, którego 
zdobycie powinno być jednym z priorytetów władz miasta. I to właśnie od tych ostatnich, a w 
szczególności od prezydenta miasta, pełniącego jednoosobowo funkcję walnego zgromadzenia w 
miejskich spółkach, należy oczekiwać działań zmierzających do zwiększenia tej przejrzystości. Jedną z 
możliwości jest opracowanie kodeksu dobrych praktyk, zawierającego katalog informacji, jakie 
powinny być publicznie dostępne, wraz z opisem sposobu ich prezentacji. Kwestią podstawową jest 
jednak udzielanie przez miejskie spółki informacji w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej. 

W związku z powyższym wnioskodawcy wnoszą o poparcie projektu uchwały.  

 


