
ZARZĄDZENIE Nr 879/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 15.04.2015 r.

w sprawie powołania Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie 
działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i  poz.1318; z 2014 r. poz.379 i poz.1072), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Programową ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie zwaną 
dalej „Radą”, działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa zwanym dalej „Prezydentem”, 
jako specjalistyczną komisję doradczą i opiniodawczą z zakresu działań związanych 
z ochroną powietrza na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.
 

§  2. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący:

-   prof. dr hab. inż. Marian Mazur – Akademia Górniczo-Hutnicza 

2) Zastępcy Przewodniczącego:
     -   prof. dr hab. inż. Marian Hopkowicz –  Politechnika Krakowska

      -   prof. dr hab. Marek Michalik  –  Uniwersytet Jagielloński 

3) Sekretarz:
     -   Ewa Olszowska-Dej –  Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

4) Członkowie:
      -   prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki –  Akademia Górniczo-Hutnicza

      -   prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński –  Uniwersytet Rolniczy

      -   dr inż. Marek Bogacki – Akademia Górniczo-Hutnicza

      -   dr Zygmunt Fura – ekolog

     -   dr  inż. Bronisław Kamiński – ekspert z zakresu ochrony środowiska

      -   dr  Stanisław Kirsek –  Politechnika Krakowska 

      -   dr inż. Robert Oleniacz – Akademia Górniczo-Hutnicza 

      -   dr Leszek Ośródka – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

      -   Adam Markowski – Polski Klub Ekologiczny Oddział Małopolska

      - Małgorzata Mrugała – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

                                       Wodnej w Krakowie

      -   Paweł  Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

                           Krakowie

 

                     § 3. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta w zakresie 
proponowanych polityk, programów, strategii, planów i innych działań zmierzających do 



poprawy stanu powietrza w Krakowie, wspierającym działania Prezydenta poprzez wiedzę 
i doświadczenie członków Rady. 

§ 4. Do zakresu działań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie polityk, strategii, programów, planów i  przedsięwzięć dotyczących poprawy 
stanu powietrza w Krakowie;

2) ocenianie podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków działań zmierzających do 
poprawy stanu powietrza; 

3) formułowanie wniosków oraz wytycznych do działań Gminy Miejskiej Kraków 
związanych z rozwiązywaniem problemów organizacyjnych i techniczno – ekologicznych 
dotyczących poprawy stanu powietrza w Krakowie, sposobów ich realizacji, kontroli 
oraz monitorowania.

§ 5.1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Prezydent zobowiązuje się do udostępniania posiadanych informacji z zakresu poprawy 
stanu powietrza w Krakowie dla celów wypełnienia obowiązków w Radzie oraz celów 
badawczych (niekomercyjnych) członków Rady.

§ 6.1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z częstotliwością wynikającą 
z bieżących potrzeb. 

2. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

3. Wydział Kształtowania Środowiska sporządza roczne sprawozdanie z zakresu 
działalności, o której mowa w § 4 zarządzenia i po akceptacji Doradcy Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Jakości Powietrza w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku 
objętym sprawozdaniem,  przedkłada je Prezydentowi.

§ 7.1. Rada wyraża opinię w formie uchwały, podejmowanej zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształtowania 
Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

§ 9. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu 
Miasta Krakowa.

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 3732/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 
2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie 
działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


