Załącznik do sprawozdania Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za 2016 r.

Realizacja zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce za 2016 r.
Lp.

NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ

A

PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW,
PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW

1
2
3
4

ZEO
ZEO
ZEO
ZEO

5 000,00 zł
5 943,00 zł
40 000,00 zł
61 000,00 zł

ZEO

59 000,00 zł

6
a)
b)

SP Nr 82 - remonty bieżące
SP Nr 86- remonty bieżące
SP Nr 92- wymiana stolarki okiennej - kontynuacja i inne prace remontowe
SP Nr 100- wymiana stolarki okiennej, wymiana podłogi z płytek PCV oraz
wykładziny, wymiana drzwi wewnętrznych oraz inne prace remontowe
SP Nr 101 - wymiana przeszkleń w klatkach schodowych, wymiana stolarki okiennej
i inne prace remontowe
SP Nr 104:
wymiana stolarki okiennej i inne prace remontowe
malowanie klatek schodowych i szatni oraz inne prace remontowe

ZEO
ZEO

58 000,00 zł
10 000,00 zł

c)
7
a)
b)
8

remont oświetlenia zewnątrznego
Gimnazjum Nr 42:
wymiana płytek PCV i ceramicznych oraz inne prace remontowe
wymiana stolarki okiennej - kontynuacja i inne prace remontowe
Przedszkole Nr 97 - remonty bieżące

ZEO

1 859,00 zł

ZEO
ZEO
ZEO

60 000,00 zł
25 000,00 zł
4 500,00 zł

59 964,41 zł Wymieniono płytki PCV i ceramiczne
25 000,00 zł Wymieniono stolarkę okienną
4 500,00 zł Wymieniono parkiet

9
10

Przedszkole Nr 113- remonty bieżące
Przedszkole Nr 115 - remonty kapitalny tarasów i chodników oraz inne prace
remontowe
Przedszkole Nr 116 - remonty bieżące
Przedszkole Nr 117 - - remont wjazdu, remont ciągów pieszych
i inne prace
remontowe
Przedszkole Nr 120 - remonty bieżące
Przedszkole Nr 142 - remonty bieżące
Przedszkole Nr 143 - remonty bieżące
Przedszkole Nr 151 - remonty bieżące
Żłobek Nr 27- remont parkingu i inne prace remontowe
Monitoring boiska przy SP Nr 86

ZEO
ZEO

4 500,00 zł
68 000,00 zł

4 500,00 zł Wymieniono drzwi
67 994,98 zł Wyremontowano tarasy i chodniki.

ZEO
ZEO

4 500,00 zł
50 000,00 zł

4 500,00 zł Wymieniono w placówce okno i drzwi balkonowe.
49 989,89 zł Wyremontowano wjazd i ciągi piesze

ZEO
ZEO
ZEO
ZEO
Żłobek Nr 27
ZEO

4 500,00 zł
8 000,00 zł
4 500,00 zł
4 500,00 zł
84 500,00 zł
10 000,00 zł

4 500,00 zł
8 000,00 zł
4 500,00 zł
4 499,86 zł
84 500,00 zł
9 999,99 zł

5

11
12
13
14
15
16
17
18
B

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW, SKWERÓW

Jednostka
realizująca

plan na
31.12.2016

wykonanie
na
31.12.2016

Opis wykonanych prac

573 302,00 zł 573 230,57 zł
4 999,06 zł
5 930,62 zł
39 999,60 zł
60 999,16 zł

Wymieniono oprawy oświetleniowe w salach lekcyjnych
Wymalowano sale, wyremontowano kamery
Wymieniono stolarkę okienną i zdemontowano kraty
Wymieniono stolarkę okienną, wymieniono podłogi z płytek PCV oraz
wymieniono drzwi wewnętrzne
59 000,00 zł Wymieniono przeszklenia, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono
wykładzinę
58 000,00 zł Wymieniono stolarkę okienną
9 994,97 zł Wymalowano klatki schodowe i szatnie, wymieniono oprawy
oświetleniowe
1 858,03 zł Wyremontowano oświetlenie zewnętrzne

142 578,00 zł 142 577,74 zł

Wymieniono stolarkę okienną
Wymieniono piece gazowe w kuchni i łazience
Wyremontowano zaplecze przy sali zabaw
Wymieniono tablice rozdzielcze elektryczne
Wyremontowano taras, parking oraz chodnik
Wykonano monitoring boiska

1

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej - zadanie wieloletnie

ZIKiT

62 387,00 zł

62 386,75 zł Zrealizowane w 2015r. W 2016r. uregulowano zobowiązanie finansowe

2

Wymiana i remont małej architektury na terenie ogródków jordanowskich
w Dzielnicy XVI Bieńczyce

ZZM

41 697,00 zł

41 697,00 zł Zadanie zrealizowano i zafakturowano. Wykonano: wymiana urządzeń
zabawowych na terenie ogródków jordanowskich: os. Strusia 4, os.
Jagiellońskie 9, os. Jagiellońskie 27

3

Rekultywacja terenów zielonych, nasadzenia drzew wg. wskazań Dzielnicy XVI
Bieńczyce

ZZM

3 500,00 zł

4

Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci oraz remonty bieżące

ZZM

24 994,00 zł

5

Wymiana części ogrodzenia wraz z montażem bramki wejściowej w ogródku
jordanowskim os. Jagiellońskie 9 od strony przychodni

ZZM

5 000,00 zł

5 000,00 zł Zadanie zrealizowano i zafakturowano. Wykonano: remont ogrodzenia
oraz furtki wejściowej przy ogródku jordanowskim os. Jagiellońskie 9, do
wysokości środków finansowych

6

Dostawienie donic kwiatowych wg wskazań Dzielnicy

ZZM

5 000,00 zł

5 000,00 zł Zadanie zrealizowano i zafakturowano. Wykonano: dostawa i ustawienie
donic w miejscach wskazanych przez Radę Dzielnicy.

C

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

1

Wykonanie schodów i podjazdu od ul.Okulickiego w stronę bloku 49- zadanie
wieloletnie

ZIKiT

20 601,00 zł

20 600,73 zł Zrealizowane, wykonano: 1) dokumentację projektową - "Budowa
schodów oraz podjazdu od ul. Okulickiego w Krakowie", zgodnie z
porozumieniem F51/ZIKIT/2016 z dnia 02.06.2016r kwota 2650zł; 2)
budowę schodów terenowych i podjazdu: chodnik z kostki betonowej gr
8cm szarej 19,99m2; bariera z rur i słupki 21,44m; zjazd ze stali
nierdzewnej dł 2,5m 2szt., chodnik z kostki integracyjnej betonowej gr
8cm żółtej 3,60 m2; wybudowanie obrzeży 42,705mb; inne roboty
towarzyszące

2

Wykonanie miejsc parkingowych przy ul.Pokrzywki odstrony TOMEX-u na
wysokości bloku 12 i 13 w os. Niepodległości do zakrętu - zadanie wieloletnie

ZIKiT

150 000,00 zł

150 000,00 zł Wykonano: koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano
decyzję formalnoprawną dla budowy miejsc postojowych przy ul.
Pokrzywki - dokończenie zadania z 2015 r. kwota - 10600,00zł; dziennik
budowy 5,90zł; budowa miejsc postojowych wraz z robotami
towarzyszącymi realizacja w cyklu 2 - letnim 2016/2017: w 2016 r. na
kwotę 139 394,10 zł; zobowiązanie na rok 2017 kwota 32 421,96 zł;
termin wykonania do 30.05.2017r.

3

Wykonanie wjazdu na działce nr 112/1ob..7 jed.ew.Nowa Huta wg opracowanej
dokumentacji projektowej

ZIKiT

23 046,00 zł

23 045,25 zł Zrealizowane: dziennik budowy 4,80 zł; wykonano zjazd na działkę na
kwotę 23040,45 zł, w tym: chodnik z kostki betonowej gr 8cm kolorowej
35m2; chodnik z kostki betonowej gr 8cm 54,15m2; wybudowanie
krawężników betonowych 12,10 mb,,wybudowanie obrzeży 43,75 mb,
montaż słupków blokujących 6 szt, montaż progu zwalniającego
prefabrykowanego 1 szt, organizacja ruchu 1 kpl., inne roboty
towarzyszące

3 499,99 zł Zadanie zrealizowano i zafakturowano. Wykonano: rekultywacja terenu
zielonego - os. Jagiellońskie bl. 3
24 994,00 zł Zadanie zrealizowano i zafakturowano. Wykonano: dostawa i montaż
ławek i koszy na śmieci wg. wskazań Dzielnicy

920 754,00 zł 892 652,79 zł

4

Opracowanie projektu i wykonanie budowy oraz przebudowy oświetlenia- zadanie
wieloletnie:
1/ os. Wysokie 15-18
2/ ul. Stadionowa

5

Remont chodników i parkingów na terenie Dzielnicy XVI:

a)

chodnik os. Kalinowe od 19-23, łącznik do bloków

ZIKIT

Kwota 29 336, 86 zł - wykonano remont chodników: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm 191,55 m2; nawierzchnię z mieszanki asfaltu lanego
mod. 13,11 m2; wybudowanie obrzeży 255, 40 mb; inne roboty
towarzyszące

b)

chodnik os. Na Lotnisku od bl. 8 do bl. 18

ZIKIT

Kwota 10 881, 21 zł - wykonano remont chodnika: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej 72, 84 m2; chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej (materiał z odzysku) 4,50 m2;
wybudowanie obrzeży 95,40 mb; inne roboty towarzyszące

c)

chodnik os. Kalinowe bl. 16 wzdłuż ul. Św. Rodziny

ZIKIT

Kwota 35 691, 02 zł - wykonano remont chodnika: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm 253,60 m2; wybudowanie krawężników betonowych
68,00 mb; wybudowanie obrzeży 143,60 mb; regulacja pionowa zaworów
wod. i gaz. 4 szt; inne roboty towarzyszące

d)

chodnik os. Przy Arce 5 wzdłuż ul. Szajnowicza-Iwanowa

ZIKIT

Kwota 46 314,43 zł - wykonano remont chodnika: chodnik z kostki
betonowej kolorowej 335,95 m2 (w tym integracyjna 4,15 m2); chodnik z
kostki betonowej gr 6 cm ( odzysk ) 2,80 m2; nawierzchnia z mieszanki
asfaltu lanego modyfikowanego gr 5 cm 47,60 m2; wybudowanie
krawężników betonowych 4,10 mb; wybudowanie obrzeży 275 mb; inne
roboty towarzyszące

e)

chodnik os. Kościuszkowskie nr 6 wzdłuż ul. Braci Schindlerów

ZIKIT

Kwota 50 945,46 zł - wykonano remont chodnika: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej 403,18 m2; chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej ( odzysk ) 2,80 m2; chodnik z
płyt betonowych 50/50/7 (odzysk) 21,25 m2; wybudowanie krawężników
betonowych 16,00 mb; wybudowanie obrzeży 255,70 mb; inne roboty
towarzyszące

ZIKiT

19 000,00 zł

708 107,00 zł

19 000,00 zł W trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową na budowę
przyłącza energetycznego ulicznego Dz. XVI: ul. Stadionowa 25- 29,
Stadionowa od 1C do Andersena, os. Wysokie 15-18 na kwotę 19 000 zł;
zlecono na przetarg: budowa oświetlenia ulicznego na terenie Dz. XVI wg
projektu w os. Wysokim oraz ul. Stadionowej kwota 130 000 zł na rok
2017, termin wykonania 30.06.2017r.
680 006,81 zł

f)

chodnik os. Albertyńskie wzdłuż bl. 37

ZIKIT

Kwota 149 396,12 zł - wykonano remont chodnika i miejsc postojowych:
chodnik z kostki betonowej gr 6 cm 513,02 m2; chodnik z kostki
betonowej gr 8 cm 1,80 m2; nawierzchnia z płyt "Zielony Parking" 25,74
m2; chodnik z płyt betonowych 50/50/7 ( odzysk ) 18,75 m3; nawierzchnię
z mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego gr 4 cm 286,87 m2;
nawierzchnię z mieszanek bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa
ścieralna 5 cm 214,55 m2; nawierzchnię z mieszanek bitumicznych
grysowych, asfaltowe warstwa ścieralna 10 cm 136,68 m2; wybudowanie
krawężników betonowych 303,50 mb; wybudowanie obrzeży 230,20 mb;
ścieki uliczne z kostki nieregularnej 10 cm 144 mb; regulacja pionowa
kratek ściekowych ulicznych 2 szt; regulacja pionowa włazów kanałowych
4 szt, inne roboty towarzyszące

g)

remont chodników wg wskazań Dzielnicy XVI:

ZIKIT

os. Kazimierzowskie 6 - demontaż i remont chodnika

ZIKIT

Kwota 20 146,64 zł - wykonano remont chodnika: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm 146,11 m2; chodnik z płyt betonowych 35/35 (odzysk)
23,85 m2; wybudowanie obrzeży 122,20 mb; inne roboty towarzyszące

os. Przy Arce 9-11 remont schodów

ZIKIT

Kwota 4 273,61 zł - wykonano remont schodów: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej ( odzysk ) 19,62 m2;
wybudowanie krawężników betonowych 36,70 mb; wybudowanie obrzeży
1,00 mb; inne roboty towarzyszące

os. Strusia 4 - remont chodnika przy kiosku RUCH

ZIKIT

Kwota 6 474,03 zł - wykonano remont chodnika: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm 46,35 m2; chodnik z płyt betonowych 50/50/7 (odzysk)
3,00 m2; wybudowanie krawężników betonowych 12,00 mb;
wybudowanie obrzeży 21,40 mb; inne roboty towarzyszące

os. Na Lotnisku 9 - remont chodnika

ZIKIT

Kwota 11 033,01 zł - wykonano remont chodnika i parkingu: chodnik z
kostki betonowej gr 6cm na podsypce piaskowej 29,24 m2; chodnik z
kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej ( odzysk ) 5,46 m2;
chodnik z płyt betonowych 50/50/7 ( odzysk ) 1,50 m2; nawierzchnię z
mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego wartstwa ścieralna gr 5 cm 9,77
m2; wybudowanie krawężników betonowych 26,40 mb; wybudowanie
obrzeży 11,20 mb; regulacja zaworu 1 szt; nawierzchnia z kruszyw
łamanych niesortowanych 31,-63 gr 30 cm 62,70 m2; inne roboty
towarzyszące

os. Strusia 12 - remont chodnika

ZIKIT

Kwota 7 545,94 zł - wykonano remont chodnika: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej 47,45 m2; chodnik z płyt
betonowych 50/50/7 (odzysk) 6,80 m2; wybudowanie obrzeży 69,00 mb;
inne roboty towarzyszące

os. Strusia 7 - remont chdnika

ZIKIT

Kwota 13 010,35 zł - wykonano remont chodnika: chodnik z kostki
betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej 85,83 m2; wybudowanie
obrzeży trawnikowych 110,10 mb; inne roboty towarzyszące

os. Kazimierzowskie 11 - remont chodnika przy sklepie Ludwik

ZIKIT

Kwota 41 942,03 zł - wykonano remont chodnika przy sklepie Ludwik:
chodnik z kostki betonowej gr 6 cm 335,90 m2; chodnik z płyt betonowych
50/50/7 ( odzysk ) 1,82 m3; remont cząstkowy nawierzchni z mieszanek
bitumicznych 5,70 m2; wybudowanie krawężników betonowych 18,90 mb;
wybudowanie obrzeży 112,50 mb;wybudowanie palisady betonowej wys.
100 cm 5,40 mb; regulacja pionowa studzienek teletechnicznych 1 szt;
regulacja pionowa włazów kanałowych 1 szt, inne roboty towarzyszące

h)

Remont alejek na Plantach Bieńczyckich wg wskazań Dzielnicy XVI (kwota na to
zadanie 28 100 zł)

ZZM

i)

remont parkingu ul. Uniwersalu Połanieckiego os. Kościuszkowskie 6

ZIKIT

Kwota 32 717,93 zł - wykonano remont parkingu ul. Uniwersału
Połanieckiego: nawierzchnię z mieszanek bitumicznych grysowych,
asfaltowe - warstwa ścieralna gr 5 cm 299,85 m2; wybudowanie
krawężników betonowych 62,00 mb; inne roboty towarzyszące

j)

remont miejsc parkingowych (z bezpiecznikami) od bl.17 do bl.21a
w os.Albertyńskim

ZIKIT

Kwota 109 287,58 zł - wykonano miejsc parkingowych ( z bezpiecznikami
) od bl. 17 do bl. 21a ul. Lawendowa: nawierzchnia z kostki betonowej
szarej gr 8 cm125,69 m2; chodnik z kostki betonowej gr 6 cm 115,20 m2;
nawierzchnia z płyt "Zielony Parking" 25,74 m2; chodnik z płyt
betonowych 50/50/7 ( odzysk ) 2 m2; chodnik z kostki betonowej gr 6 cm (
odzysk ) 14,93 m2; nawierzchnię z mieszanki asfaltu lanego
modyfikowanego gr 5 cm 99,42 m2; nawierzchnię z mieszanki asfaltu
lanego modyfikowanego gr 4 cm 425,51 m2; wybudowanie krawężników
betonowych 267,60 mb; wybudowanie obrzeży 130,80 mb; inne roboty
towarzyszące

28 100,00 zł Zadanie zrealizowano i zafakturowano. Wykonano: remont alejek
asfaltowych na terenie Plant Bieńczyckich wg. wskazań Dzielnicy do
wysokości środków finansowych (okolice szkoły Salezjanek)

l)

remont parkingów przed blokami os. Kalinowe 14,15,16

ZIKiT

Kwota 111 010, 59 zł - wykonano remont parkingów: os. Kalinowe 16 (44
491, 41zł): chodnik z kostki betonowej gr 6cm 85,30 m2; nawierzchnię z
płyt "Zielony Parking" 103,48 m2; nawierzchnię z mieszanki asfaltu lanego
modyfikowanego 181,71 m2; wybudowanie krawężników betonowych
51,80 mb; wybudowanie obrzeży 63,30 mb; inne roboty towarzyszące; os.
Kalinowe 15 (35 539,41 zł): chodnik z kostki betonowej gr 6cm 71,19 m2;
nawierzchnię z płyt "Zielony Parking" 100,62 m2; nawierzchnię z
mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego 93,26 m2; wybudowanie
krawężników betonowych 61,00 mb; wybudowanie obrzeży 70,70 mb;
inne roboty towarzyszące; os. Kalinowe 14 (30 979,77 zł):: chodnik z
kostki betonowej gr 6cm 36,70 m2; nawierzchnię z płyt "Zielony Parking"
110,22 m2; nawierzchnię z mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego
68,10 m2; wybudowanie krawężników betonowych 57,80 mb;
wybudowanie obrzeży 64,40 mb; inne roboty towarzyszące;

6

Budowa chodnika, miejsc postojowych i wjazdu ul. Fatimska 21 c wg opracowanej
dokumentacji projektowej

ZIKIT

D

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
OSIEDLOWEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I
REKREACYJNEJ

E

LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE,
SPORTOWE I REKREACYJNE

1

MDK im. J. Korczaka - organizacja imprezy "Festyn Bieńczycki" - Święto Dzielnicy MDK
XVI
im. J.Korczaka

29 850,00 zł

29 784,13 zł Zadanie zrealizowane: zorganizowano imprezę Spotkania Bieńczyckie,
zapłacono za występy artystów, ochronę, wynajem toalet, obsługę
techniczną, wynajem sceny, plakatowanie, druk plakatów i zakup drobnych
gadżetów

2

Program miejski "Mój trener" - prowadzenie zajęć sportowych na boiskach
wielofunkcyjnych na terenie Dzielnicy XVI

10 000,00 zł

10 000,00 zł Zadanie zakończone. Zorganizowano turniej - wykonano nadruki na
koszulki.

F

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY
MIEJSKIEJ KRAKÓW - "BEZPIECZNY KRAKÓW"

1

Straż Miejska Miasta Krakowa - III Odział Nowa Huta - dofinansowanie działalności
profilaktycznej

83 032,00 zł

39 850,00 zł

SP

18 000,00 zł
SMMK

1 000,00 zł

83 031,30 zł Wykonano: chodnik z kostki betonowej gr 8 cm szarej 364 m2, chodnik z
kostki betonowej gr 8 cm kolorowej 32 m2, nawierzchnia z płyt ażurowych
38,32 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych
grysowych, asfaltowe - warstwa ścieralna 5 cm 44,70 m2, skropienie
nawierzchni drogowej asfaltem 43,23m2, wybudowanie krawężników
betonowych 108,60 mb, wybudowanie obrzeży 50,10 mb, regulacja
pionowa kratek ściekowych ulicznych 2 szt., regulacja pionowa włazów
kanałowych 1 szt, inne roboty towarzyszące

39 784,13 zł

16 192,51 zł
993,76 zł Zadanie zrealizowane. Zakupiono materiały profilaktyczne (opaski
odblaskowe, długopisy z nadrukiem, książeczki), nagrody na konkurs
"Prawo i my" (torby sportowe).

KMPSP

5 000,00 zł

OC

12 000,00 zł

5 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono sprzęt do działań ratunkowo – gaśniczy

2

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu

3

Komenda Miejska Policji w Krakowie - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego
oznakowanego dla Komisariatu Policji VII

G

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1

Przedszkole Nr 151 - remont chodnika dla niepełnosprawnych i inne pace remontowe

ZEO

20 000,00 zł

20 000,00 zł Wyremontowano chodnik dla niepełnosprawnych

2

Przedszkole Nr 151 -- zakup programu komputerowego EDUSENSUS do ćwiczeń
logopedycznych wczesnego wspomagania rozwoju

ZEO

5 000,00 zł

5 000,00 zł Zakupiono program do ćwiczeń logopedycznych

3

Likwidacja barier architektonicznych - remont chodników przy przejściach dla
pieszych

ZIKIT

58 116,00 zł

10 198,75 zł W dniu 08.06.2016r. podpisano porozumienie z KWP na mocy, którego
przekazani środki finansowe na realizację zadań. Zakup radiowozu
zrealizowany zgodnie zapisami uchwały.

123 316,00 zł 123 313,87 zł

58 113,87 zł ul. Pokrzywki - na kwotę 13 181, 73 zł: chodnik z kostki betonowej gr 6cm
72,45 m2; nawierzchnia z kostki betonowej - kolorowej gr 8 cm 7,05 m2;
nawierzchnia z mieszanek bitumicznych 18,12 m2; nawierzchnia betonowa
2,08 m2; wybudowanie krawężników betonowych 36,60 mb;
wybudowanie obrzeży 7,00 mb; regulacja pionowa włazów kanałowych 1
szt.; inne roboty towarzyszące
ul. Małego Księcia przy SP. 100 - na kwotę 4 111,17 zł: nawierzchnia z
mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego gr 4cm 47,53 m2; regulacja
pionowa kratek ściekowych ulicznych 1 szt.; inne roboty towarzyszące
ul. Braci Schindlerów 6 - na kwotę 3 255,44 zł; nawierzchnia z mieszanki
asfaltu lanego modyfikowanego gr 4cm 39,68 m2; inne roboty
towarzyszące
ul. Okulickiego - Gimnazjum 42 - na kwotę 1 449,00 zł: nawierzchnia z
mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego gr 4cm 18,00 m2; inne roboty
towarzyszące
ul. Urszulki os. Wysokie 7 - na kwotę 1 325,48 zł: nawierzchnia z
mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego gr 4cm 15,36 m2; regulacja
pionowa zaworów; inne roboty towarzyszące
ul. Obrońców Krzyża: remont chodnika, likwidacja schodów - na kwotę 3
585,09 zł: chodnik z kostki betonowej gr 6cm 20,20 m2; wybudowanie
obrzeży 23,60 mb; chodnik z płyt wibropracowanych 50/50/7 z odzysku
3,00 m2; inne roboty towarzyszące
ul. Uniwersału Połanieckiego: remont chodnika - na kwotę 31 205, 96zł:
chodnik z kostki betonowej gr 8 cm 158,45 m2; nawierzchnia z kostki
betonowej - kolorowej gr 8 cm 2,40m2; nawierzchnia betonowa 4,05 m2;
wybudowanie krawężników betonowych 88,50 mb; wybudowanie obrzeży
66,00 mb, nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego gr 5
cm 26,19; chodnik z kostki betonowej gr 6 cm z odzysku 9,81 m2, inne
roboty towarzyszące

18 200,00 zł

18 200,00 zł Wykonano dokumentację projektową na budowę pochylni i przebudowę
schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7

4

Opracowanie projektu i wykonanie pochylni wraz z przebudową schodów przy
pawilonie, os. Jagiellońskie 7

5

Program socjalny "Przyjaciele"

6

Przedszkole Nr 151- organizacja wycieczki integracyjnej do gospodarstwa
agroturystycznego dla dzieci niepełnosprawnych

7

Straż Miejska Miasta Krakowa - dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach

8

Organizacja wyjazdu szkolno-integracyjnego dla osób niepełnosprawnych w formie otwartego konkursu ofert

H

DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

1

Dofinansowanie badań wad postawy dzieci 11-12 l.

I

DZIELNICWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, KULTURY, SPORTU,
POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

1

SP Nr 82:
a) zakupy

ZEO

1 000,00 zł

b) dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

ZEO

1 000,00 zł

1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono książki na świetlicę oraz gry
wielkoformatowe i edukacyjne

SP Nr 86:
a) zakupy
b) dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

SP86
ZEO

2 500,00 zł
1 000,00 zł

2 500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono soczki na piknik oraz gabloty
1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono głośniki, DVD, radiomagnetofon oraz
granulat do wypełniania puf

4

SP Nr 92:
a) zakupy
b) dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej
SP Nr 100 - dofinansowanie międzynarodowego turniej mini koszykówki

ZEO
ZEO
ZEO

1 000,00 zł
1 000,00 zł
4 000,00 zł

5

SP Nr 100 - dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe

ZEO

1 000,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
3 994,00 zł Zadanie zrealizowane: zorganizowano turniej, opłacono wynajem sali,
zakupiono nagrody – piłki
1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: opłacono transport na zawody sportowe

2

3

MOPS

5 000,00 zł

5 000,00 zł Zadanie zrealizowane: w ramach projektu zorganizowano wyjazd 2 dniowy
do Niedzicy i Gródka nad Dunajcem oraz spotkania „Klubu Kulturalnych”,
a także zakupiono bilety do kina i teatru. W projekcie uczestniczyło 20
osób.

ZEO

2 000,00 zł

2 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zorganizowano wycieczkę do gospodarstwa
agroturystycznego

SMMK

10 000,00 zł

SO

5 000,00 zł

10 000,00 zł
BZ

10 000,00 zł

10 000,00 zł Zakup 1 szt. Samochodu marki FIAT DOBLO 1.4 przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. Zadanie zostało
zrealizowane.
5 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zawarto umowę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski Krakowski za kwotę 5000 zł. Zadanie rozliczone

9 995,00 zł
9 995,00 zł W wyniku konkursu ofert został wybrany podmiot leczniczy: NZOZ
Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa s.c. G.Peszko, J. Peszko.
Program profilaktyki wad postawy został zrealizowany do 29 listopada
2016r. Umowa została rozliczona.

180 457,00 zł 178 369,16 zł

989,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono gry wielkogabarytowe, gry i artykuły do
rozgrywek sportowych tj. przenośny stół do bilarda, mini piłkarzyki,
cymbergaja oraz elektroniczną tarcze darta

6

SP Nr 100 - dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

ZEO

1 000,00 zł

7

SP Nr 101:
a) zakupy
b) dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

ZEO
ZEO

1 000,00 zł
1 000,00 zł

8

SP Nr 101 - turniej szachowy

ZEO

300,00 zł

9

SP Nr 104 - zakupy

ZEO

1 000,00 zł

999,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono piłki i pachołki

10

SP Nr 104 - dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej

ZEO

1 000,00 zł

993,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono gry, skakanki, puzzle, globus, bibułę,
pisaki, kredki

11

Przedszkole Nr 97 - zakupy

ZEO

500,00 zł

12

Przedszkole Nr 113 - zakupy

ZEO

500,00 zł

ZEO

12 000,00 zł

Przedszkole Nr 115:
a) zakupy

ZEO

500,00 zł

b) organizacja jubileuszu

ZEO

3 000,00 zł

2 995,00 zł Zadanie zrealizowane: opłacono wynajem urządzeń rozrywkowych na
piknik zw. z obchodami Jubileuszu 50 – lecia przedszkola oraz zakupiono
nagrody książkowe

14

Przedszkole Nr 116 - zakupy

ZEO

500,00 zł

500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw w
ogrodzie

15

Przedszkole Nr 117:
a) zakupy

ZEO
ZEO
ZEO

500,00 zł

500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono dywan

b) organizacja jubileuszu

ZEO

3 000,00 zł

3 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody dla uczestników konkursów
związanych z obchodami jubileuszu przedszkola oraz materiały
dekoracyjne

c) zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie

ZEO

12 000,00 zł

12 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw w
ogrodzie, opłacono transport

Przedszkole Nr 120:

ZEO

a) zakupy

ZEO

500,00 zł

b) zakup sprzętu sportowego

ZEO

1 500,00 zł

12a Przedszkole Nr 113 - zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie
13

16

1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły na świetlicę i artykuły biurowe

996,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono MP3, plecaki, piłki, medale
997,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono książki na świetlicę
297,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody książkowe

500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły biurowe oraz pomoce
dydaktyczne
500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono środki czystości
12 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły biurowe i radioodtwarzacz
500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły biurowe i gospodarcze oraz
artykuły do dekoracji przedszkola

500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły biurowe i gospodarcze
1 500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono obręcze gimnastyczne, ślady stóp oraz
drabinki

12 000,00 zł

12 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw w
ogrodzie

c) zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie

ZEO

Przedszkole Nr 142:

ZEO

a) zakupy

ZEO

500,00 zł

b) organizacja zakończenia roku przedszkolnego

ZEO

1 000,00 zł

1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: opłacono wynajem urządzeń rozrywkowych na
zakończenie roku przedszkolnego

18

Przedszkole Nr 143 - zakupy

ZEO

500,00 zł

485,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono zabawki dla dzieci tj. klocki, puzzle,
układanki

19

Przedszkole Nr 151 - zakupy

ZEO

500,00 zł

500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono wieszaczki drewniane oraz serwetniki

20

Przedszkole Nr 151 - przegląd twórczości artystycznej dzieci przedszkolnych

ZEO

3 000,00 zł

2 993,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono nagrody na konkurs

21

Gimnazjum Nr 42 - zakupy

G42

2 500,00 zł

2 500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono kraty do wewnątrz budynku, tonery oraz
artykuły biurowe

ZEO

4 000,00 zł

3 998,00 zł Zadanie zrealizowane: opłacono media związane z realizacją zajęć oraz
zakupiono pomoce dydaktyczne na wychowanie fizyczne

PPP Nr 4

2 000,00 zł

2 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono meble do gabinetów logopedów

17

21a Gimnazjum Nr 42 - prowadzenie zajęć sportowych

500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono artykuły dekoracyjne

22

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 - dofinansowanie bieżącej działalności

23

MDK im. J. Korczaka - dofinansowanie działalności boiska

MDK im.
J.Korczaka

22 057,00 zł

22 057,00 zł Zadanie zrealizowane: współfinansowano działalność boiska, zapłacono za
demontaż i montaż hali pneumatycznej. Zorganizowano również ligę lotto,
zapłacono za nagrody i medale dla uczestników oraz wynagrodzenie
sędziego.

24

MDK im. J. Korczaka - dofinansowanie działalności bieżącej

MDK im.
J.Korczaka

30 000,00 zł

30 000,00 zł Zadanie zrealizowane: środki wykorzystano za organizację imprez,
honoraria artystów, zakup materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć,
opłaty za wodę i ścieki

25

MDK im. J .Korczaka - zawody cheerleaders - Mistrzostwa Polski

MDK im.
J.Korczaka

3 000,00 zł

2 999,99 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono za wynajem hali

26

OK im. C.K. Norwida - organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów Dzielnicy
XVI

OK im. C.K
Norwida

3 500,00 zł

3 500,00 zł Zadanie zrealizowane: dofinansowano organizację spotkań wigilijnych dla
seniorów z Dzielnicy XVI zrzeszonych w czterech kołach: nr 9, 19, 23
PZERiI i SERiONmk „Przyjaźń”

27

OK im. C.K. Norwida - organizacja spotkania wielkanocnego dla seniorów Dzielnicy
XVI

OK im. C.K
Norwida

1 500,00 zł

1 500,00 zł Zadanie zrealizowane: dofinansowano organizację spotkań wielkanocnych
dla seniorów z Dzielnicy XVI zrzeszonych w kołach: nr 9, 19, 23 PZERiI.
SERiONmk „Przyjaźń”nie spełniło warunków dofinansowania

28

OK im. C.K. Norwida - program edukacyjny dla gimnazjalistów i licealistów "Od
Wandy do Sendzimira"

OK im. C.K
Norwida

2 000,00 zł

2 000,00 zł Zadanie zrealizowane:dofinansowano konkurs historyczny dla
gimnazjalistów i licealistów w ramach programu edukacyjnego „Od
Wandy do Sendzimira”. W 4 warsztatach edukacyjnych i spotkaniu
finałowym udział wzięło 14 czteroosobowych drużyn.

29

OK im. C.K. Norwida - spotkania dla seniorów Dzielnicy XVI

OK im. C.K
Norwida

1 500,00 zł

1 500,00 zł Zadanie zrealizowane: dofinansowano spotkanie z okazji Dnia Seniora dla
seniorów dzielnicy Bieńczyce. W programie imprezy znalazły się m.in..
zabawy animacyjne integrujące uczestników, pokaz iluzji, wieczorek
taneczny oraz poczęstunek

30

NCK - dofinansowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA

NCK

5 000,00 zł

5 000,00 zł Zadanie zrealizowane: dofinansowano działalność ZPIT NOWA HUTA
związaną z przygotowaniem: aranżacji wokalnej i choreografii do Suity
tańców łowickich dla grupy młodzieżowej ZPIT NH oraz aranżacji
muzycznej dla kapeli ludowej ZPIT NH

31

Nowohucka Biblioteka Publiczna Filia nr 3 – zakup książek i wyposażenia

NBP

4 000,00 zł

4 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono księgozbiór za kwotę 4000 zł w ilości
198 vol. książkowych

32

Nowohucka Biblioteka Publiczna Filia nr 7 – zakup książek i wyposażenia

NBP

4 000,00 zł

4 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono księgozbiór za kwotę 4000 zł w ilości
197 vol. książkowych

33

III Liceum Ogólnokształcące - zakupy: książek do biblioteki i nagród na konkursy
szkolne

III LO

7 000,00 zł

6 998,17 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono książki do biblioteki, nagrody na
konkursy szkolne i materiały biurowe

34

Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 - konkursy szkolne- zakupy

ZSG Nr 1

6 500,00 zł

6 500,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono materiały do organizacji konkursów w
ramach działalności szkoły

35

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 – organizacja imprez szkolnych

ZEO

1 000,00 zł

996,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono sznurek, taśmę oraz sprytną plastelinę

36

ZSO Integracyjnych nr 5 - organizacja turnieju szkół "Słoneczna Integracja"

ZEO

2 000,00 zł

2 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono maszynkę do przypinek, papier oraz
nagrody tj. podkładki pod myszy i statuetki

37

Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana - projekt edukacyjny "Uczeń Obywatel"

CM

1 000,00 zł

982,00 zł Zadanie zrealizowane: sfinansowano zakup zakładek z nadrukiem dot.
programu „Uczeń Obywatel” oraz koszty transportu materiałów
promocyjnych, dydaktycznych oraz niezbędnego wyposażenia na
zakończenie projektu

38

Mops- Filia nr 9 - organizacja spotkania wigilijnego dla PAL Złota Jesień

MOPS

1 000,00 zł

1 000,00 zł Zadanie zrealizowane: 15.12.2016 r. zorganizowano spotkanie wigilijne w
siedzibie PAL „Złota Jesień”. W projekcie wzięło udział 47 mieszkańców.

39

Centrum Młodzieży im. Jordana- organizacja obchodów XXV- lecia Dzielnic Miasta
Krakowa

CM Jordana

4 000,00 zł

4 000,00 zł Zadanie zrealizowane: 1.10.2016 r. odbyło się Święto 25 lecia Dzielnic
Miasta Krakowa, środki Dzielnicy XVI przeznaczono na druk materiałów
promocyjnych i wykonanie banera

40

OK. NH - Nowohucka Akademia Seniora

OK.NH

1 100,00 zł

1 100,00 zł Zadanie zrealizowane: zorganizowano wykłady, warsztaty i inne zajęcia
dla osób starszych oraz zakupiono bilety do różnych instytucji kultury

41

NCK - organizacja Nowohuckiego Biathlonu Rowerowego

J

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
DZIAŁAJACYMI NA OBSZARZE DZIELNICY

NCK

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY

2 000,00 zł

2 000,00 zł Zadanie zrealizowane: 11.09.2016 r. odbył się VIII Nowohucki Biathlon
Rowerowy, środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów
organizacji Biathlonu

0,00 zł

0,00 zł

41 150,00 zł

41 145,96 zł

K
1

Wydawanie gazetki lokalnej pn. ”Kurier Bieńczycki”

BR

9 580,00 zł

2

Druk informacji o pracy Rady w gazecie lokalnej

BR

6 150,00 zł

9 579,96 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono za druk gazetki lokalnej „Kurier
Bieńczycki”
6 150,00 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono za publikację kolumn informacyjnych

3

Redagowanie materiałów prasowych

BR

7 000,00 zł

7 000,00 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono za redagowanie materiałów prasowych

4
5

Kolportaż gazetki dzielnicowej
Wykonanie materiałów promocyjnych

BR
BR

1 200,00 zł
10 220,00 zł

1 200,00 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono za kolportaż gazetki
10 220,00 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych

6

Obsługa i realizacja strony internetowej

BR

7 000,00 zł

L

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY

1

Zakup materiałów i wyposażenia

Ł
1

4 530,00 zł
IT

POZOSTAŁE WYNIKAJACE Z ZAPISÓW STATUTÓW
Budżet Obywatelski:
a) Darmowy miejski internet w Bieńczycach

b) Siłowania nad zalewem

c) pozostałe nierozdysponowane środki

4 530,00 zł

95 354,00 zł

6 996,00 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono za redagowanie strony internetowej

4 530,00 zł
4 530,00 zł Zadanie zrealizowane: zakupiono i zamontowano kamery w biurze Rady
Dzielnicy

95 352,98 zł

IT

14 854,00 zł

14 852,99 zł Zadanie zrealizowane : w 2015 roku zawarto umowę z firmą T – Mobile
Polska na świadczenie usług dostępu do Internetu za pomocą publicznych
bezprzewodowych punktów na terenie Dzielnicy, z okresem
obowiązywania od 1.11.2015 r. do 31.12. 2017 r.

ZZM

40 000,00 zł

39 999,99 zł W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa,
wybudowana siłownia zewnętrzna nad Zalewem Nowohuckim
(zamontowano urządzenia sportowe)

2

Modernizacja i konserwacja monitoringu terenów gminnych

M

REALIZACJA ZADANIA OU/ODF/01 - OBSŁUGA BIURA
DZIELNICY XVI

ZIKIT

40 500,00 zł

34 000,00 zł
34 000,00 zł

Obsługa biura Dzielnicy XVI

RAZEM

2 266 323, 00 zł

BILANS

2 266 323, 00 zł

plan

40 500,00 zł Zrealizowane: dostawa, montaż i konfiguracja rejestratora w istniejącej
szafie rack w siedzibie R. Dz. XVI - NTT TYTAN szt 1; instalacja
aplikacji Milestone (Axis) wersja essential, licencje dla 10 kamer; dostawa,
montaż i konfiguracja Axis P3214 - VE wraz z zasilaczami PoE na słupach
lamp parkowych szt 4; montaż kamer z depozytu R.Dz. XVI (kamery Axis
1357) na słupach lamp parkowych szt 4; montaż odgałęźnika rurowego
Y40/40 na istniejącej kanalizacji teletechnicznej, układanie przewodu
UFTP, przełączenie 2 kamer z rejestratora na rejestrator w budynku R.DZ.
XVI, roboty montażowe (40m kabla UFTP); montaż przełączników z
depozytu Moxa EDS 308 szt 3; konfiguracja, dokumentacja
powykonawcza

33 386,09 zł
33 386,09 zł Zadanie zrealizowane: zapłacono rachunki za sprzątanie biura, zakupiono
papier, art. biurowe, wodę, środki czystości, tonery do ksero i drukarek.
Opłacono rachunki za energię elektryczną, wywóz śmieci, co i koszty
eksploatacyjne budynku oraz monitoring.
2 261 632, 10 zł

wykonanie
2 261 632, 10 zł

wykonanie %
99,79

