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Interpelacja 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Zwracam się do Pana w sprawie wsparcia krakowskich przedsiębiorców. Niedawno 
został przez Pana przedstawiony program „Pauza”, który ma pomóc w przetrwaniu 
przedsiębiorcom tego trudnego okresu. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę, że do 
przetrwania biznesów konieczne jest także zdecydowane wsparcie centralne m.in. w postaci 
umorzenia ZUS czy uruchomienia linii kredytowych, ale miasto także powinno tam gdzie może 
postarać się ulżyć firmom. Od ogłoszenia programu dostaję telefony i maile od 
przedsiębiorców, którzy szukają jego szczegółów, wzorów wniosków, dokładnych zasad itp. 
Twierdzą, że telefonicznie nie za bardzo mogą uzyskać jakieś konkretne informacje. Zwracam 
się do Pana z prośbą o utworzenie specjalnej zakładki na stronie www.krakow.pl pod nazwą 
„Pauza dla przedsiębiorców” gdzie takie informacje będą zebrane w jednym miejscu razem z 
instrukcją jak i gdzie złożyć wniosek o dany rodzaj pomocy oraz jakie są jej zasady. Jeżeli z 
uwagi na mniejszą ilość mieszkańców załatwiających swoje sprawy w Urzędzie zwolnił się czas 
pracy to apeluję także o utworzenie specjalnej infolinii, na której przedsiębiorcy uzyskają te 
informacje. 

 
Zwracam się do Pana także z pytaniem odnośnie szczegółów programu dotyczących 

mienia miejskiego. Ponieważ z zapowiedzi wynikało, że osoby, które prowadzą działalność w 
lokalach gminnych i musiały ją zawiesić z powodu epidemii będą mogły być zwolnione z 
czynszów. Nie ma jednak informacji co z innymi formami korzystania z mienia gminy? Część 
przedsiębiorców korzysta np. z dzierżawy działek czy obiektów lub innych form prawnych, czy 
również w tym przypadku będą mogli liczyć na zwolnienie? Jako przykład podam operatora 
obiektów sportowych dawnej Korony Kraków. Płaci on miesięcznie kilkanaście tys. zł czynszu 
do Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz ponad 2 tys. zł podatku od nieruchomości. W 
obecnej sytuacji działalność obiektów jest oczywiście wstrzymana, nie generują więc one 
żadnych przychodów dla właściciela. Czy w takiej sytuacji również będzie możliwość 
zwolnienia z czynszu, jeżeli tak to w jaki sposób? 

 
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

Z poważaniem 

   Łukasz Sęk 

http://www.krakow.pl/

