PROTOKÓŁ nr 10/2017
z posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego
18.10.2017 r., g. 16.30, sala Kupiecka
Posiedzenie otworzyła Współprzewodnicząca Małgorzata Bochenek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Głos zabrał Dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), Pan
Mateusz Płoskonka; poprosił o informacje na temat realizacji zadań z pierwszej edycji BO tj. dwóch
projektów
o
charakterze
dzielnicowym
i
jednego
projektu
ogólnomiejskiego.
Referowały poszczególne jednostki.
Zarząd Zieleni Miejskiej - głos zabrał Pana Jarosław Tabor w/s projektu realizowanego na terenie
dzielnicy VIII „Ogród zabaw w Parku Dębnickim”: zostało uzyskane pozwolenie na budowę i
ogłoszono przetarg budowlany. W tym roku nastąpi zakup wszystkich elementów a wiosną przyszłego
roku nastąpi montaż i realizacja. Czas dostawy elementów zabawowych jest tak duży, że nie ma
możliwości ukończenia tego zadania w roku bieżącym.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transport - Pani Katarzyna Kołodziejczyk; projekt dzielnicy XII –
„„Siłownia pod chmurką” na Plantach Nowackiego” (nazwa zmieniona z „„Siłownia pod chmurką”
w Parku Bednarskiego”): po zmianie lokalizacji w wyłoniono wykonawcę, termin realizacji 24 listopada
2017, brak zagrożeń dla wykonania realizacji zadania do końca bieżącego roku.
Odnośnie zadania ogólnomiejskiego „Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń
powietrza” Pan Michał Skrzypiec (ZIKIT) przekazał, że uzgodniono z Plastyczką Miasta ostateczną
formę i kształt 3 tablic, do końca roku powinna być gotowa dokumentacja konieczna do wykonania
zadania. Na początku przyszłego roku nastąpi montaż 3 tablic. Do poprzednio podawanego terminu
realizacji musiały być wprowadzone korekty z uwagi na zmianę stanowiska Plastyczki Miasta.
Wykonawca zawnioskował o aneks terminowy na 30 dni.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań edycji drugiej BO.
Następujące wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne przedstawiły stan realizacji
nieukończonych zadań drugiej edycji budżetu obywatelskiego:
Zarząd Zieleni Miejskiej - zadanie „Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudoł
(…)” projekt w dzielnicy III, termin realizacji do 15 grudnia b.r. – Pan Jarosław Tabor: przetarg ma być
rozstrzygnięty w nadchodzącym tygodniu. Termin realizacji pozostaje bez zmian.
Zadanie w dzielnicy IX „Ogródek jordanowski” – projekt został zrealizowany w części za którą
odpowiada ZZM. ZIKIT dokańcza wykonanie oświetlenia.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – zadanie „Montaż stacji roweru miejskiego oraz
ustawienie stojaka rowerowego na terenie dzielnicy III – Prądnik Czerwony” – Katarzyna
Kołodziejczyk – zadanie realizowane jest w ramach koncesji bez udziału środków dzielnicy. Zadanie
jest zrealizowane.
„Przebudowa skrzyżowania Heleny, Barbary i Ćwiklińskiej” projekt w dzielnicy XII– Katarzyna
Kołodziejczyk (ZIKIT) – to zadanie jest realizowane jak zadanie ogólnomiejskie, jest wprowadzone do
WPF na lata 2018-2019 jako docelowa przebudowa skrzyżowania – najprawdopodobniej w postaci
ronda. To zadanie jako zadanie dzielnicowe nie zostało zrealizowane. Środki wróciły do Dzielnicy i
zostały przeznaczone na inne zadanie.
„Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z
budową dróg rowerowych – dzielnica XII - Katarzyna Kołodziejczyk (ZIKIT) – Zadanie zostało
zrealizowane.

„Tor motocyklowo samochodowy”: Pan Michał Skrzypiec (ZIKiT) - ZIKiT jest na etapie ogłaszania
przetargu na program funkcjonalno-użytkowy, dla toru oraz dla układu komunikacyjnego, stanowiący
dojazd do tej inwestycji. Zakłada że PFU zostanie zakończone w I kwartale 2018 r. Złożono wniosek o
zabezpieczenie środków do WPF, na razie środki nie są zapewnione. Środki o których mowa to: budowa
toru 6 mln zł, układ komunikacyjny ponad 11 mln złotych. Zwrócono uwagę na przekroczenie
planowanych środków w stosunku do projektu. Przedstawiciel ZIKiT wyjaśnił że pierwotne założenie
nie obejmowało budowy układu komunikacyjnego. Wskazał również na fakt, że układ komunikacyjny
będzie obsługiwać też inne działki. Zapytano o plany dla działek położonych przy nowym układzie. Są
to m.in. działki należące do gminy. W chwili obecnej nie wiadomo czy plany inwestycyjne wobec nich
są aktualne.
Dyrektor Mateusz Płoskonka – zadał pytanie otwarte do członków Rady „ Czy zgodnie z regulaminem,
który zakłada limit realizacji realizacja projektu, który kosztuje prawie 17 mln złotych jest zasadne”?
Głos zabrał Pan Szczęsny Filipiak, Przewodniczący dzielnicy VII – Należy pamiętać że obsługa
komunikacyjna w kwocie 11 mln zł. nie jest tylko obsługą komunikacyjną dla samego toru, przyjmując
budowę ulicy do samego toru jest to odcinek co najmniej o połowę krótszy niż planowany minus koszt
przeprawy mostowej, która jest konieczna do obsługi kolejnych działek miejskich. Reasumując są to
zupełnie inne koszty, gdyby obsługiwać tylko sam tor. Pan Szczęsny zwrócił też Radzie uwagę na fakt,
że są realizacje w których Miasto rezygnuje wprost z zadania określonego we wniosku na rzecz dużo
szerszego np. Zakrzówek, Bagry. Tor to nie jedyny przypadek gdzie kwoty i zakres przekracza kwoty
we wniosku.
Pan Dyrektor Mateusz Płoskonka przypomniał że przykład projektów Bagry i Zakrzówka nie są
paralelne, gdyż były one planowane do realizacji. Zwrócono się do przedstawiciela ZIKiT, aby
potwierdził, że zakres realizacji układu komunikacyjnego obejmuje większy obszar a nie samą
inwestycję toru.
Przedstawiciel ZIKiT potwierdził, że część kwoty 11mln stanowi koszt obsługi terenu przyległego
działek za torem. Przy tej inwestycji należy brać pod uwagę uzbrojenie dziełek przyległych.
Pan Radny Łukasz Sęk zwrócił uwagę na fakt, że jeśli projekt jest projektem zwycięskim to należy
dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do jego realizacji pomimo zwiększonych kosztów realizacji.
Dyskusję podsumował dyrektor Mateusz Płoskonka stwierdzając, że również jest zwolennikiem
realizowania projektów, które zostały przez mieszkańców wybrane do realizacji.
Zarząd Infrastruktury Sportowej – projekt „Hyde Park Oficerski” – projekt jest w trakcie realizacji,
projekt ten jest elementem większego przedsięwzięcia budowy zespołu sportowego i basenu krytego.
Na spotkaniu z Radą Dzielnicy i wnioskodawcą ustalono, że projekt zostanie włączony w zakres
większej inwestycji. Planowane inwestycji II-IV kwartał 2018
„Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane terenie kamieniołomu na
Zakrzówku”: Zarząd Zieleni Miejskiej w-ce Dyrektor Jarosław Tabor – planowane jest zrealizowanie
części robót w 2018r. Całość inwestycji planowana jest do realizacji w roku 2019 (IV kwartał).
Projekt „Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnych i starszym kontynuacja” –
jest realizowane w trybie ciągłym bez przeszkód. Zostało włączone do zadań MOPS i w 2017 roku jest
finansowane spoza środków Budżetu Obywatelskiego.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań edycji trzeciej BO.
Następujące wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne przedstawiły stan realizacji
nieukończonych zadań trzeciej edycji budżetu obywatelskiego:

„Rekultywacja zieleni na Placu Matejki” Zarząd Zieleni Miejskiej – w-ce Dyrektor Jarosław Tabor –
złożono zapytanie ofertowe z terminem realizacji do końca listopada br.
Pan Dyrektor Mateusz Płoskonka powitał Pana Prezydenta Andrzeja Kuliga. Przerwano sprawozdanie
z realizacji projektów aby wręczyć listy z podziękowaniami dla Ambasadorów BO. Prezydent Andrzej
Kulig wręczył podziękowania obecnym na sali ambasadorom.
Dyrektor Mateusz Płoskonko wrócił do oceny realizacji zadań III edycji BO.
Zarząd Zieleni Miejskiej – Projekt „Skwer przy ul .Wieczystej” – brak zagrożeń, „Kwitnące Parki
Dzielnicy IV – Prądnik Biały” - zadanie było realizowane etapami z uwagi na pory roku. Do końca
października br. nastąpi realizacja projektu. „Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich
Zuchów” – zadanie jest w trakcie realizacji. Przyjęty termin realizacji koniec listopada br. „Zjazd linowy
dla dzieci i młodzieży tzw. Tyrolka” w dzielnicy IV – z uwagi na zmianę lokalizacji na plac zabaw przy
Konecznego planowana realizacja na koniec listopada br. Projekt „Rewitalizacja Parku Krakowskiego
2.0” - zadanie zostało wcielone w całą rewitalizacje Parku Krakowskiego z terminem realizacji do
połowy 2018r. „Budowa mini-boiska przy ul. Jodłowej (…)” ZZM czeka na przesunięcie dodatkowych
środków na zadanie, po tym zostanie podpisana umowa z terminem realizacji do 16 grudnia br.
„Obsadzanie ekranów akustycznych roślinnością” projekt w dzielnicy VIII – podpisano umowę z
terminem realizacji do końca listopada br. „Zielona autostrada” – podpisano umowę z terminem
realizacji do końca listopada br. „Zielony Ruczaj” – realizacja koniec listopada br. „Park leśny – Borek
Fałęcki III etap” – termin realizacji do połowy grudnia br.; „Borkowskiego ogrody osiedlowe” - zadanie
na ukończeniu termin do 20 października. „Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku” – po uzyskaniu
wszystkich pozwoleń koniecznych do realizacji inwestycji, okazało się, że działki zostały zwrócone
poprzednim właścicielom. Konieczna była zmiana lokalizacji dla zadania. Do końca br. roku zostanie
opracowana ponownie dokumentacja. W roku 2018 zadanie zostanie zrealizowane. „Bezpieczne
kąpielisko” - zadanie częściowo zrealizowano poprzez zakup sprzętów ratowniczych. II część zadania,
dotycząca odtworzenia pomostów będzie realizowana w terminie do 20 grudnia br. „Modernizacja placu
zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego” termin realizacji do 15 grudnia br. „Zielone Mistrzejowice”
– realizacja koniec listopada, brak zagrożeń. „Plaża Nowa Huta – powraca” połączono w całość projekt
rewitalizacji zalewu z innymi zadaniami dotyczącymi zalewu Nowohuckiego, w tym roku wykonana
zostanie część prac. Realizacja do połowy 2018.; „Zamieszkaj obok parku” sprawa jest w
Samorządowym Kolegium Odwoławczym do którego odwołały się osoby ubiegające się o zwrot
działek.; „Pierwszy wodny plac zabaw w parku Jordana” – termin realizacji do 15 grudnia. Brak
zagrożeń.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, - „Rewitalizacja górki saneczkowej (…)” zadanie w
trakcie realizacji z terminem do 20 listopada br. „Chodnik łączący ul. Norymberską z ul. Pychowicką.
Zakrzówek” – Rada Miasta przesunęła brakujące środki na zadanie. Realizacja powinna być zakończona
do 10 grudnia, pod warunkiem przesunięcia środków; „ul. Beskidzka doświetlenie przejść dla pieszych”
– zadanie jest w trakcie realizacji ze środków własnych ZIKIT, środki Rady Dzielnicy przesunięte
zostaną na inne zadanie. Realizacja do 30 listopada. „BIKE’owy parkingi (…)” na dzień dzisiejszy
wpłynęła jedna oferta, jest obecnie w trakcie weryfikacji. Istnieje ryzyko braku możliwości podpisania
umowy z wykonawcą.
„Trasa spacerowa obok pasa startowego (…)” w br. ma być zrealizowany I etap zadania. ; „Łączymy
parki Krakowa (…)” koncepcja w trakcie opiniowana, zadanie wnioskowane do WPF na rok 2018.
Realizacja I-II kwartał. Poinformowano wnioskodawcę że odbędzie się w ZIKIT kolejne spotkanie na
które zostanie zaproszony.
„Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności” projekt ogólnomiejski, wniosek o
umieszczenie w WPF na 2018, przybliżony termin realizacji I/II kwartał 2018.
Radny Dzielnicy XVII Pan Łukasz Sęk poprosił o możliwość zadania pytania przedstawicielom ZIKiT
odnośnie zadania, które zostało zrealizowane w sposób budzący wątpliwość. Przekazał, że zadanie
zakładało „wykonanie utwardzonego pobocza z nawierzchnią bitumiczną na odcinku około 250 mb o
szerokości 1 metra oddzielonego od jezdni malowaną ciągła linią (…) pobocze zostało wykonane,
natomiast ciągła linia nie została wykonana, gdyż inspektor stwierdził że droga jest zbyt wąska i nie

można wydzielić pobocza, spowodowało to, że zamiast wydzielenia części dla pieszych, została
poszerzona część dla samochodów. Czy jest jakiś pomysł jak z tej sytuacji wybrnąć, gdyż projekt nie
został wykonany w zakresie wnioskowanym.” ZIKiT został poproszony o przedstawienie stanowiska w
tej sprawie droga pisemną.
Powrócono do oceny realizacji projektów.
Wydział Sportu „Zdrowy kręgosłup zajęcia sportowo rekreacyjne” oraz „Zdrowy kręgosłup bezpłatne
zajęcia gimnastyczne” zadanie realizowane w trybie ciągłym.; Projekt „Skrzydła Krakowa” – Dyrektor
Wydziału Sportu Pan Paweł Opach przekazała, że ogłoszony po raz drugi konkurs nie przyniósł
rozstrzygnięcia, obecnie trwają rozmowy z potencjalnym wykonawcą na temat realizacji zadania w roku
2018. Na tą chwilę można ocenić że zadanie może być zrealizowana na przełomie II i III kwartału 2018r.
Przedmiotem rozmów jest między innymi zakres realizacji. Przedmiotem ustaleń jest również tryb
wyboru realizatora zadania.
W kwestii zadania „I Ty możesz zostać Mistrzem - Muaythai przeciw narkotykom” – Zarząd
Infrastruktury Sportowej – projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami do dnia 15 grudnia.
Pani Małgorzata Bochenek podniosła kwestię pytań dotyczących zasadności zakupu ringu i tego w jaki
sposób zostało to rozwiązane. Przedstawiciel ZIS wyjaśnił że z uwagi na kwoty wynajmu takiego ringu
miasto dokona zakupu i będzie jego posiadaczem.
Projekt „Bezpłatne cotygodniowe zajęcia sportowe na terenie 4 osiedli” projekt dzielnicy X – zadanie
realizowane w trybie ciągłym.
Biuro Ochrony Zdrowia – projekt „Mali ratownicy” (10 projektów) realizowany na terenie krakowskich
dzielnic, projekt realizowany od wielu lat. Brak zagrożeń w jego realizacji.
„Komfortowe poczekalnie w szpitalach (…)” – termin nie jest zagrożony, zadanie jest planowo
realizowane. Wszystkie działania zaakceptowane przez wnioskodawcę są realizowane.
Zespół Ekonomiki Oświaty, zadanie ”Monitoring boiska przy Szkole Podstawowej nr 119 w Krakowie”
– zadanie będzie zrealizowane w br.
„Zwierzyniecka szafa książek” z uwagi na ofertę przekraczającą wielkość środków przeznaczona na
zadanie, konieczne jest ponowne wyłonienie wykonawcy. Istnieje szansa na realizację w br. pod
warunkiem modyfikacji projektu.
Projekt „Zakup szafek do szatni dla uczniów i dla dorosłych SP 134” zadanie jest zrealizowane. Zadanie
„Modernizacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 2” zadanie zrealizowane.
„Sztandar dla OSP – Tyniec” – Wydział Promocji – dr. Rafał Perłowski zadanie w trakcie realizacji.
Sztandar zostanie dokończony do końca października br.
„Ochrona przeciwpowodziowa na terenie Dzielnicy XII Podgórze” – Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu.
Projekt „Seminaria z samoobrony 50+” – Straż Miejska Miasta Krakowa – zadanie realizowane w trybie
ciągłym zgodnie z harmonogramem.
„Trening z samoobrony i asertywności dla dziewcząt” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie
w ciągłej realizacji.
„Biblioteka – nowe oblicze” Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizator Biblioteka Kraków
– przedstawicielka biblioteki poinformowała, że istnieje zagrożenie realizacji albo będzie wniosek o
zmianę zakresu zadania z uwagi na trwający remont zewnętrzny (wymianę dachu, malowanie elewacji)
obecny zakres (malowanie ścian i wymiana parkietu). Pan Dyrektor Mateusz Płoskonka przypomniał że
zakres realizacji zadania miał dotyczyć remontu wnętrz a nie zewnętrza biblioteki. Przedstawicielka
biblioteki w odpowiedzi oznajmiła, że będzie złożony wniosek o zmianę zakresu zadania, aby w tym
roku ze środków przewidzianych na zadanie zakupić materiały a w roku następnym z własnych środków
dokonać remontu – koniec II kwartału 2018 jest realnym terminem realizacji.

„Roztańczone Bronowice” Realizator Dworek Białoprądnicki. Referował przedstawiciel Wydziału
Kultury – zajęcia w placówkach zaczęły się w maju i w czerwcu. Brak przedstawiciela ze strony
realizatora.
„Półki pełne nowości w Twojej bibliotece” – Biblioteka Kraków – zadanie zostanie zrealizowane w IV
kwartale 2017 r.
„Przyjemne z pożytecznym – biblioteka dla Ciebie” brak zagrożeń, trwają przetargi na zakup książek.
„Wyjątkowy Mikołaj dla wyjątkowych dzieciaków” – brak zagrożeń.
Zakończono sprawozdanie z realizacji. Pan Dyrektor Mateusz Płoskonka zadał pytanie czy z
tegorocznej edycji BO z zadań do realizacji na rok 2018 jakieś wydziały przewidują problemy związane
z realizacją. Nie zgłoszono uwag.
Pan Dyrektor przekazał dwa ogłoszenia.
1. Projekt Ambasadorzy BO w przyszłym roku będzie kontynuowany. Wnioski i sugestie złożone
przez Ambasadorów będą prezentowane na kolejnym spotkaniu związanym z ewaluacją.
2. Sprawa druga to warsztaty ewaluacyjne. Przedstawiono termin warsztatów i poproszono o
zapisywanie się chętnych.
Została zgłoszona przez Panią Małgorzatę Bochenek chęć przedstawienia prezentacji Wydziału
Promocji. Z uwagi na brak rzutnika Pan Dyrektor Rafał Perłowski krótko przedstawił zakres i plan
działania wydziału PT. Wspomniał że warto zauważyć, że większość głosów papierowych pokazują że
warto mieszkańców zachęcać do pikników obywatelskich, które połączone są z prezentacją projektów
oraz możliwością głosowania.
Jednocześnie Pan Perłowski przypomniał wydziałom o konieczności oznakowywania projektów
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Prezydenta zawierającym szczegółowe wytyczne dotyczące
wyglądu tabliczek i oznaczeń na terenie Krakowa.
Pan Przewodniczący Dzielnicy X Jan Pietras zadał pytanie dotyczące udziału dzielnicy w sposobie
oznakowania i tym, jaki wpływ ma dzielnica na miejsce umieszczenia elementu promocyjnego, jakim
jest tablica informująca o realizacji zadania z BO.
Pan Szczęsny Filipiak podniósł temat problemu w przypadku oznakowania wykonanych projektów z
uwagi na brak środków na wykonanie oznakowania zadań już wcześniej zrealizowanych.
Pani Małgorzata Bochenek zadała pytanie o prezentacje projektów z poprzednich edycji. Dyrektor biura
MOWIS poinformował, że aktualnie trwają pracę nad przygotowaniem modułów do składania i
prezentacji wniosków i zostanie dokonana migracja poprzednich danych.
Pani Bochenek zaproponowała datę 27 października na kolejne spotkanie i zaproponowała omówienie
ewaluacji i podsumowanie zakończonych oraz omówienie planów promocji.
Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 18:00
Protokołował – Artur Lewandowski, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
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