Komentarz MPO do tekstu Patryka Salamona
2021-03-24
Wśród tekstów, które zostały opublikowane 23 marca 2021 r. warto zwrócić uwagę na ten,
który ukazał się wieczorem. Chodzi o materiał na portalu lovekrakow.pl autorstwa Patryka
Salamona, „Dziwna decyzja. Kraków ma stać się miastem brudu”. Autor już w pierwszych
zdaniach prezentuje tezę, jakoby „władze Krakowa zdecydowały, że Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania ma ograniczyć zamiatanie i zmywanie ulic. To oznacza, że na
jezdniach i chodnikach będą zalegać śmieci”.

Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś podejmuje decyzję o jakiej pisze autor
tekstu. Przygotowywany każdego roku budżet miasta to plan wydatków na
poszczególne zadania publiczne, realizowane przez gminę i jednostki oraz spółki
miejskie. MPO Kraków z tego budżetu realizuje m.in. zadanie oczyszczania miasta,
obejmujące letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz
infrastruktury miejskiej, która nie ma zarządcy. Jednak aby precyzyjnie zaplanować
wydatki na to zadanie, należałoby wykazać się zdolnościami profetycznymi, dzięki
którym dałoby się przewidzieć, czy zima w danym roku będzie sroga czy nie, czy
będzie kosztowała dużo czy mało. Przykładowo, koszt utrzymania podczas całej
zeszłorocznej zimy wynosił 8,4 mln zł. W 2021 r. jednak przekroczył 42 mln zł i do tej
pory jest to najbardziej sroga zima od niemal dekady. Dlatego zestawiając
zaplanowane wydatki na całość zadania letniego i zimowego utrzymania czystości w
mieście, w wysokości nieco ponad 59 mln zł z poniesionymi kosztami samej akcji
„Zima”, dość łatwo pójść na skróty i stwierdzić, że należy ograniczyć zamiatanie i
zmywanie wiosną, latem i jesienią, aby zmieścić się w zaplanowanej w budżecie
kwocie. Jednak wyraźnym nadużyciem jest posunięcie się do stwierdzenia, że
ktokolwiek podjął decyzję w tej sprawie (można co najwyżej pokusić się o
stwierdzenie, że nikt), nie przewidział, iż tegoroczna zima będzie ponad pięć razy
droższa od poprzedniej.
Zapewniamy, że pracownicy MPO Kraków, mimo trudnych warunków epidemicznych,
pracują bez zmian i tak intensywnie, jak tylko pozwalają na to warunki pogodowe.
Obecnie, pod koniec marca, mamy ujemne temperatury w nocy i jest to znacząca
przeszkoda w sprawnym i szybkim oczyszczaniu miasta po zimie. Oczyszczanie ulic
jest możliwe i odbywa się wyłącznie z użyciem wody, więc użycie zmechanizowanego
sprzętu do sprzątania w nocy na razie jest wykluczone. Sprzątanie odbywa się w
ciągu dnia w sposób ciągły i bez względu na to, co napisał redaktor Salamon, nie
mamy w planach ograniczania zamiatania i zmywania ulic. Zwyczajowo w takiej
sytuacji (np. ciężka zima) w trakcie roku budżetowego następuje przesunięcie
środków finansowych dla zapewnienia należytego oczyszczania miasta. Przykładem
szybkiego i racjonalnego działania Gminy Miejskiej Kraków jest zapewnienie środków
na dezynfekcję przestrzeni publicznej – w szczególności przystanków komunikacji
miejskiej i przestrzeni wokół nich – gdy okazało się, że to niezbędny sposób
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, zadanie zostało dofinansowane i odbywa
się, a nie było przecież planowane.
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