
INFORMATOR 
DLA MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA JUGOWICE



Zdjęcie z okładki: Dariusz Rejek
Mapa osiedla: Mapy Google



3

Informator, który trzymacie Państwo w rękach, powstał 
z inicjatywy radnych Dzielnicy X Swoszowice miasta Krakowa, 
Anny Żurad i Dariusza Rejka. Idea dostarczenia informacji 
w takiej formie wyłoniła się z analizy ankiet zebranych 
od mieszkańców osiedla Jugowice pod koniec 2015r. 

Celem opracowania jest dostarczenie kompleksowej 
informacji na temat roli i kompetencji  radnych 
dzielnicowych oraz uświadomienie dużych możliwości 
mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej. 

Znajdą tutaj Państwo również zestaw podstawowych 
informacji pozwalających łatwiej i szybciej docierać 
do właściwych instytucji odpowiedzialnych za różne 
działania wokół nas.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z zamieszczonymi informacjami.

Radni Anna Żurad i Dariusz Rejek

Wstęp
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Dzielnica i osiedle 
Osiedle Jugowice wchodzi w skład Dzielnicy X Swoszowice 
miasta Krakowa. Osiedle podzielone jest na dwa okręgi 
wyborcze i w składzie Rady Dzielnicy ma dwóch przedstawicieli 
(na 21 radnych). Siedziba Rady Dzielnicy znajduje się na ulicy
Inicjatywy Lokalnej 5.

Jugowice, dawna wieś, obecnie jest typowym peryferyjnym
skupiskiem domków jednorodzinnych z brakiem zabudowy 
wielorodzinnej. Na terenie osiedla znajduje się filia Szkoły 
Podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela. Brak jest zupełnie 
innych obiektów użyteczności publicznej, wyjątkiem jest 
niewielki plac zabaw przy ulicy Szyllinga.  

Osiedle ograniczone jest dość wyraźnie od sąsiednich 
obszarów. Granice stanowią ulice: Zakopiańska i Jugowicka, 
tory kolejowe, rzeka Wilga i obwodnica Krakowa.
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Jako mieszkańcy mamy obowiązek dbać o porządek 
na naszym osiedlu. Na wiele spraw sami mamy wpływ. 
Pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami 
osiedla i zadbajmy o dobre stosunki z sąsiadami.

Powinniśmy pamiętać o:
• przestrzeganiu terminów wystawiania koszy na śmieci

oraz żółtych worków (terminarz zabierania worków jest
dostępny w broszurce dzielnicowej);

• nie wrzucaniu śmieci  w workach do koszy osiedlowych;

• parkowaniu samochodów przy swoich posesjach,
umożliwiając mieszkańcom swobodne przejście
po chodniku;

• sprzątaniu  po swoich pupilach przez właścicieli psów
(odchody można wrzucać do koszy osiedlowych);

• przestrzeganiu ciszy po godzinie 22.00;

• ochronie powietrza – obowiązuje zakaz spalania
wszelkich odpadów zarówno w domowych kotłowniach
jak i na terenach prywatnych działek;

Regulamin osiedla
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W sondażu przeprowadzonym przez radnych mieszkańcy 
wskazali na główne problemy występujące na osiedlu:

• brak miejsca spotkań dla mieszkańców: zazwyczaj  
spotykamy się w filii SP nr 97 na ul. Armii Kraków,  
ale brakuje miejsca dedykowanego samym  
mieszkańcom,

• ruch tranzytowy: kierowcy omijając ulicę Zakopiańską  
poruszają się po ulicach naszego osiedla; stanowi to  
zagrożenie dla pieszych, ponieważ kierowcy nie  
przestrzegają zasad ruchu drogowego, zwłaszcza 
dopuszczalnej prędkości (30 km/h),

• palenie w kotłowniach domowych śmieciami  
i słabej jakości węglem: wpływa to na zanieczyszczenie 
środowiska oraz problemy ze zdrowiem,

• braki w infrastrukturze: zły stan chodników i jezdni,  
brak ławek i koszy na śmieci, niepełny dostęp  
do komunikacji zbiorowej;

Jako radni  osiedla, licząc na wsparcie i współpracę 
z mieszkańcami, zamierzamy podejmować działania 
w odpowiedzi na wskazane problemy  w granicach 
kompetencji, które mamy.

Główne problemy 
osiedla
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Na stronie internetowej Rady Dzielnicy X, 
www.dzielnica10.krakow.pl, możecie Państwo znaleźć: 
informację o składzie Rady Dzielnicy i Zarządu, aktualności, 
uchwały, ważne kontakty, historię i mapę osiedla.  

Znajduje się tam również czasopismo „Dziesiątka” – 
najnowsze numery tego wydawnictwa dostępne są 
w formie elektronicznej (pliki PDF).

W celu łatwiejszego kontaktu z mieszkańcami 
naszego osiedla stworzyliśmy grupę facebookową 
pod nazwą “Jugowice”. Serdecznie zapraszamy 
do przyłączenia się do grupy, mieszkańców 
i sympatyków osiedla.

Zadania Rady Dzielnicy:
Do kompetencji Dzielnicy należą sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez 
Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Zadania   
Rady Dzielnicy
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Do zakresu działania Rad Dzielnic należą:
• wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących  

bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu 
potrzeb jej mieszkańców w określonych dziedzinach,

• działanie na rzecz rozwoju samorządności  
społeczności lokalnych,

• wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta  
oraz do miejskich jednostek organizacyjnych  
w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy,

• opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy  
spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy;

Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane 
corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie gminy.

A więc:

Rada Dzielnicy ma pomóc mieszkańcom w rozwiązywaiu  
problemów dotyczących przestrzeni publicznej. W ramach 
niewielkiego budżetu rozdziela środki na lokalne inwestycje 
i remonty, najczęściej w zakresie dróg, oświetlenia, 
szkolnictwa i kultury. Rada jest reprezentantem mieszkańców 
w zakresie kontaktów z władzami miejskimi i jednostkami 
wykonawczymi (ZIKIT, ZZM, MPO). Radni proszeni są często 
o przeprowadzenie konsultacji bądź wydanie opinii w zakresie 
lokalnych projektów budowlanych. Opinie Rady Dzielnicy 
mogą być brane pod uwagę lecz nie są wiążące! 
Budżet Rady Dzielnicy rozdzielany jest na początku roku, 
dlatego o potrzebach należy informować radnych do końca 
marca, aby możliwa była ich realizacja w roku następnym.
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Podstawowe obowiązki Radnego
Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje
prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim 
dobrem wspólnoty samorządowej. Radny korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:

• utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,

• uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych  
instytucji samorządowych do których został wybrany  
lub desygnowany,

• wybór przewodniczącego rady,

• reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych  
instytucjach samorządowych oraz troszczenie się  
o ich sprawy.

A więc:

Radni są przedstawicielami mieszkańców w kontakcie 
z władzami samorządowymi i miejskimi. W drodze głosowania 
dysponują niewielką częścią budżetu miasta przeznaczoną 
dla dzielnicy. Nadzorują remonty i inwestycje publiczne 
na terenie dzielnicy. Nie mają możliwości ingerencji w sprawy 
terenów prywatnych. Nie są urzędnikami – nie pobierają pensji, 
nie wydają żadnych decyzji.

Funkcja radnego jest pracą społeczną – za uczestnictwo 
we wszelkich pracach na rzecz Dzielnicy radny dostaje diety, 
miesięcznie około 300 – 500 złotych.
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Anna Żurad   
annazurad@interia.pl
602 373 876

Dariusz Rejek
dariusz.rejek@wp.pl
501 696 789

KONTAKT Z RADNYMI

Policja: Oficer Dyżurny  12 615 29 17

Policja: Dzielnicowy  602 541 980

Straż Miejska   12 688 22 40

Strażnik Miejski   667 720 679   
dla Dzielnicy X   dyzurkao4@strazmiejska.krakow.pl 

MPO    12 646 23 61

Sprzątanie    12 646 23 81, 12 646 23 82

Odśnieżanie    12 646 23 61

ZUE (lampy, spalone żarówki) 12 686 07 20

Rada Dzielnicy
Siedziba Rady Dzielnicy
Inicjatywy Lokalnej 5, Opatkowice, 30-499 Kraków
T: 12 264 92 01, 12 264 90 75; F: 12 264 90 77
rada@dzielnica10.krakow.pl
www.dzielnica10.krakow.pl

Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Zakopiańska 86, 30-418 Kraków
12 268 11 10

INNE POTRZEBNE DANE KONTAKTOWE   



Projekt „Aktywna przestrzeń w dzielnicy” 
Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych realizowany jest w ramach 

programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


