DZIELNICA I STARE MIASTO
Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

BO.D1.1/18

Powiększanie zasobów zieleni
miejskiej w centrum Krakowa.

72 000,00

Zwiększenie zasobów zieleni w centrum miasta poprawi jakość życia mieszkańców, poprawi mikroklimat i walory estetyczne , które wpłyną na poprawę
wizerunku miasta.

2

BO.D1.2/18

Bezpłatne letnie wieczory filmowe i
teatralne

44 000,00

Organizacja wydarzeń kulturalnych pn. „Bezpłatne letnie wieczory filmowe i teatralne” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność
oferty kulturalnej w Krakowie. Imprezy te mogą być wspaniałym uzupełnieniem letniej oferty programowej krakowskich organizacji i instytucji, a mieszkańcom,
którzy nie mogą wyjechać na wakacyjny wypoczynek, da szansę na spędzenie czasu w sposób ciekawy i rozwijający.

3

BO.D1.5/18

Napij się na zdrowie! Poidełko
miejskie

52 500,00

Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej koszty utrzymania pitnika oraz zużycia wody wyniosą około 2500,00 zł/rok.

10 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

lp.

Nr ewidencyjny

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1

4

BO.D1.7/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

5

BO.D1.8/18

Trening samoobrony i asertywności
dla dziewcząt

10 440,00

6

BO.D1.9/18

Teatr Rodz-INNY

53 300,00

7

BO.D1.10/18

8

BO.D1.11/18

9

BO.D1.12/18

10

BO.D1.13/18

300 zgniataczy petów dla czystych
rodzin Śródmieścia
Utworzenie wirtualnego szlaku
"Śladem Węgrów w Krakowie"
JURA KRAKOWSKOCZĘSTOCHOWSKA
WARSZTATY+WYCIECZKI DLA
DZIECI
Wycieczki integracyjne „W
poszukiwaniu Niepodległej”

9 000,00
9 000,00
16 000,00

9 200,00

Podczas weryfikacji projektu BO.D1.8/18 o charakterze dzielnicowym „Trening samoobrony i asertywności dla dziewcząt” stwierdza się, iż opiniowany wniosek
spełnia wymogi Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Metoda WenDo, która będzie wykorzystywana podczas zajęć jest metodą
przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i
bezbronną. Przeprowadzone w ramach BO warsztaty będą miały na celu wzmocnienie wśród uczestniczek pewności siebie i poczucia własnej wartości. WenDo
uczy solidarności między kobietami, współpracy, pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, a także poczucie winy i wstydu. Umiejętności
zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego pn.
„Trening samoobrony i asertywności dla dziewcząt” została zweryfikowana pozytywnie.
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i
uzdolnienia. W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie przez ww. placówkę 10 spektakli cyrkowo-teatralnych połączonych z warsztatami.
Realizacja projektu stworzy wyjątkową możliwość spotkania z cyrkiem i teatrem żywym, nowoczesnym, w skuteczny sposób komunikującym się z młodym
widzem i zarazem rozwijającym wyobraźnię i kreatywność.
Projekt nie będzie generował długoterminowych skutków finansowych.
Projekt ma charakter edukacyjny, dzięki realizacji projektu, zwiększy się świadomość mieszkańców i turystów na temat wpływu Węgier na historie Krakowa.
Powstanie nowy szlak turystyczny.
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia. Projekt dotyczy edukacji ekologicznej dla dzieci, ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Warsztaty i wycieczki dla dzieci, które zakłada projekt mają rozbudzić zainteresowanie otaczającą naturą i budować właściwą postawę wobec
przyrody.
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia. Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, jako Filia Nr 1 Centrum Młodzieży poprzez swoją działalność kształtuje postawy patriotyczne
wśród dzieci i młodzieży, poprzez włączenie krakowskich szkół do praktykowania pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty i budowanie
szacunku dla przeszłych pokoleń. Celem projektu jest zorganizowanie wycieczek historyczno-turystycznych szlakiem miejsc związanych z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości.
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12

13

14

15

16

BO.D1.14/18

BO.D1.15/18

BO.D1.16/18

BO.D1.17/18

Szmaragdowy ogród przy Krupniczej
38

Strefa rodzica przy Krupniczej 38

Bezpieczny plac zabaw w ogrodzie
przy Krupniczej 38

Zakup strojów i keyboardu dla ZPiT
"Małe Słowianki"

BO.D1.18/18

Bezcenna scena

BO.D1.19/18

Poradnia opiekunów rodzinnych u
Helclów

17 000,00

W ogrodzie Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana znajduje się plac zabaw, z którego korzystają dzieci uczęszczające na zajęcia do placówki oraz inni
mieszkańcy Dzielnicy I Krakowa. Celem projektu jest stworzenie w ogrodzie m. in. ścieżki sensorycznej, gdzie najmłodsi będą mogli oswajać się z przyrodą.
Przestrzeń w ogrodzie będzie dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Projekt przewiduje, że stworzona ścieżka sensoryczna będzie mieć pięć stref:
smakową, dotykową, zapachową, słuchową i wzrokową. Ponadto w ogrodzie będzie istniała możliwość prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży,
szczególnie niewidomej i słabowidzącej oraz dla seniorów.

7 500,00

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana posiada ogród, z którego korzystają nie tylko uczestnicy zajęć prowadzonych przez placówkę, ale również rodzice
oczekujący na dzieci. Projekt zakłada stworzenie specjalnej strefy rodzica, w której oczekujący na dzieci będą mogli się zrelaksować, ale również pracować.
Przewidywany jest zakup szafy – mobilnej biblioteki, zakup piecyków do ogrzewania, jak również dostęp do sieci WiFi.

12 000,00

W ogrodzie Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana znajduje się plac zabaw, z którego korzystają dzieci uczęszczające na zajęcia do placówki oraz inni
mieszkańcy Dzielnicy I Krakowa. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poprzez uzupełnienie infrastruktury znajdujące się na placu zabaw
o specjalne, elastyczne podłoże. Odpowiednio zagospodarowany i bezpieczny teren ogrodu będzie sprzyjał większej integracji dzieci oraz stworzy warunki do
prowadzenia dodatkowych zajęć z najmłodszymi.

10 430,00

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która organizuje dla dzieci i młodzieży m. in. zajęcia taneczne i wokalne.
W ramach tych zajęć placówka prowadzi od ponad 40 lat Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, w którym swoje umiejętności w ciągu całego roku szkolnego
kształtuje kilkaset dzieci i młodzieży. Celem projektu jest zakup strojów i nowego keyboardu dla kapeli grającej w Zespole Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”.
Zakup taki zapewni nie tylko dalsze prawidłowe funkcjonowanie ww. Zespołu, ale również pozwoli na godne reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w
Polsce i za granicą, podczas różnego typu koncertów i występów Zespołu.

72 000,00

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji osób z zaburzeniami psychicznymi z mieszkańcami Dzielnicy I Stare Miasto, a tym samym do
przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego osób będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Wydarzenia odbywające się na scenie
przyczynią się do efektywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Dzielnicy oraz mieszkańców DPS. Każda osoba wyrażająca chęć skorzystania z
rozkładanej sceny wraz z terenem wokół zostanie poproszona o ustne potwierdzenie faktu zamieszkiwania w obrębie Dzielnicy I Stare Miasto.

19 820,00

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia kompetencji i poczucia wartości wśród nieformalnych opiekunów osób w podeszłym wieku.
Prowadzona w ramach projektu grupa wsparcia przyczyni się do wzmocnienia poczucia solidarności wśród opiekunów nieformalnych a także pozwoli stworzyć
miejsce, gdzie osoby sprawujące opiekę nad osobami w podeszłym wieku będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami. Projekt pozwoli na uzyskanie przez
osoby biorące w nim udział wiedzy i umiejętności niezbędnych w opiece nad osobami niezależnymi.
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BO.D1.20/18

Mali Ratownicy

3 500,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
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BO.D1.22/18

Progi zwalniające - Pl. Na Groblach

7 000,00

Zadanie przyjęte warunkowo. Realizacja zadania uwarunkowana pozytywnym uzgodnieniem projektu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Realizacja zadania będzie generować koszty związane z uzupełnianiem i wymianą elementów w przypadku ubytków lub zniszczenia. Ponadto
zwiększy się hałas z powodu przejeżdżania pojazdów przez próg oraz hamowaniem i przyspieszaniem przed i za progiem.

19

BO.D1.23/18

Rozświetlone Groble.

18 000,00

Włączenie oświetlenia od zmroku do godz. 22 na boisku przy Pl. Na Groblach będzie umożliwiało korzystanie z ośrodka międzyszkolnego oraz poprawi
bezpieczeństwo.
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BO.D1.25/18

Warsztaty dla dorosłych
mieszkańców Dzielnicy I "U
Helclów"

21

BO.D1.27/18

Zielone Stare Miasto

50 000,00

22

BO.D1.28/18

Zaczytaj się w Krakowie

55 350,00

23

BO.D1.29/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

4 000,00

19 500,00

24

BO.D1.30/18

Krakowska Złota Rybka

4 000,00

25

BO.D1.32/18

Wakacyjne zajęcia z grafiki
komputerowej i programowania

67 250,00

26

BO.D1.33/18

Poznajmy Stare Miasto i Kazimierz

16 000,00
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BO.D1.35/18

Stare Miasto w obiektywie

13 000,00

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności osób po 50 roku życia zamieszkałych na terenie Dzielnicy I. Realizacja warsztatów plastycznych,
muzyczno-teatralnych, taneczno- ruchowych oraz przeprowadzenie treningów pamięci pozwoli na wzrost aktywności społecznej i fizycznej wśród
mieszkańców. Ponadto realizacja warsztatów przyczyni się do integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z lokalną społecznością tym samym
przyczyniając się do zmniejszenia marginalizacji i wykluczenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Wnioskodawca zaznacza, iż realizacja projektu pozwoli
na wykorzystanie potencjału wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego osób uczestniczących w warsztatach. Ponadto różnorodność form warsztatów
pozwoli na dobranie form aktywności według indywidualnych preferencji i zainteresowaniom.
Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta oraz zwiększy jego walory estetyczne. Zwiększone zostaną zasoby zieleni urządzonej w centrum
miasta, co wpłynie na ograniczenie skutków smogu.
1. Uatrakcyjnienie oferty czytelniczej Biblioteki dla mieszkańców Dzielnicy. 2. Zwiększenie dostępności nowości wydawniczych. 3. Promocja i zachęcenie do
korzystania z nowych form książki.
Projekt dotyczący ogólnodostępnych treningów biegowych. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.
Staw zlokalizowany na Plantach Krakowskich jest dużą atrakcją zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających Kraków. Na ławkach w pobliżu stawu
przesiadują dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi osoby starsze i całe rodziny, więc pojawienie się dodatkowej atrakcji w postaci rybek jeszcze bardziej
uatrakcyjni okolicę.
Projekt rozpatrzony pozytywnie. Poprawny pod kątem formalnym, dobrze rokujący i spełniający wszystkie wymagane kryteria. Wspiera rozwój dzieci,
uwzględnia szeroki krąg odbiorców.
Projekt ma charakter edukacyjny, dzięki organizacji spacerów zwiększy się wiedza mieszkańców na temat historii i dziedzictwa Krakowa – Dzielnicy I Stare
Miasto.
Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania:Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Stare Miasto w obiektywie” przyczyni się do
integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w Krakowie. Bez wątpienia efektem konkursu będzie dokumentacja zachodzących w
ostatnich latach w Dzielnicy I Stare Miasto zmian. Konkurs zakończy się wystawą najlepszych fotografii, które mogą służyć promocji Krakowa.

ODRZUCONY

1

BO.D1.3/18

2

BO.D1.4/18

3

BO.D1.6/18

4

BO.D1.21/18

Kieszonkowy park sąsiedzki na
Kazimierzu

Place zabaw na Plantach, przy
Wawelu,
Budowa miejsc postojowych przy
ul.Paulińskiej

Czytelne oznakowanie strefy ogr.
ruchu na Pl. Na Groblach

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie nowego terenu zieleni dla mieszkańców Kazimierza u zbiegu ul. Augustiańskiej i ul. Meiselsa poprzez
zagospodarowanie działki gminnej na mini park sąsiedzki.Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obszarze zabytkowego Układu
urbanistycznego dawnego miasta Kazimierza ze Stradomiem, który został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z
dnia 23 lutego 1934 r. pod nr rej.: A-12. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2187 ze zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do
rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany
wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej
wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinię
do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 27.04.2018r. pismem znak:
OZKr.5183.804.2018.TG. MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.
Nie dostarczono listy poparcia
Wycofany.
§ 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta; Wskazana we wniosku lokalizacja znajduje się w obszarze układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy dawnej III dzielnicy
katastralnej "Nowy Świat", wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A-1438/M, decyzją z dnia 9.06.2015 r.,a także na obszarze uznanym za pomnik
historii"Kraków-historyczny zespół miasta" zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 roku. Realizacja prac na tym terenie wymaga
uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej. Dla wnioskowanego zakresu uzyskaliśmy negatywną opinię Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora
Zabytków.
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BO.D1.24/18

BO.D1.26/18

BO.D1.31/18

BO.D1.34/18

Letnie spotkania z filmem, tańcem i
teatrem „U Helclów”

Projekt nie spełnia wymogu § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania pkt 5) które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej,
pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Dyrektor DPS przy ul. Helclów 2 nie wyraził zgody na realizację projektu.

Zielona Retoryka

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada dosadzenie krzewów i roślin anty-smogowych oraz postawienie przy kilku ławkach pergoli ogrodowych.Teren objęty
przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny oraz zespół zabudowy dawnej III dzielnicy
katastralnej miasta Krakowa ‘Nowy Świat’ (nr rej. Zab. A-1438/M).Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej
części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinię do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 10.05.2018r.
pismem znak: OZKr.5183.804.2018.ASJ MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.

Zazieleńmy Plac Matejki

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wykonanie nasadzeń na Placu Matejki, dla którego w 2017 roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie utworzył
projekt kompleksowego zagospodarowania. Projekt ten uzyskał ostateczną akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we wrześniu
2017r. Nasadzenia, zgodnie z umową mają zostać wykonane do 01.06.2018r. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego
Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane
zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

Nowy Plac Sikorskiego

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zagospodarowanie Placu Sikorskiego w urządzenia zabawowe dla dzieci i dorosłych poprzedzone konsultacjami
społecznymi z mieszkańcami.Teren ten znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską jako układ urbanistyczny oraz zespół zabudowy dawnej III
dzielnicy katastralnej miasta Krakowa „Nowy Świat” (nr rej. zabytków A-1438/M). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z
nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na
powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego
projektu. W dniu 10.05.2018r. pismem znak: OZKr.5183.804.2018.ASJ MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY

1

BO.D2.3/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

9 200,00

Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

2

BO.D2.6/18

Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa.

20 000,00

3

BO.D2.7/18

Joga na Mogilskim 2 ożywienie
przestrzeni ronda Mogilskiego

Będąca przedmiotem wniosku, rozbudowa palcu zabaw, wybudowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, ma zostać zrealizowana na terenie
pozostającym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Jachowicza 5. Zgodnie z opinią Dyrektora ww. szkoły, w przypadku realizacji, zadanie
będzie spełniało kryterium ogólnodostępności, gdyż plac zabaw będzie udostępniany uczniom i innym mieszkańcom dzielnicy w godzinach od 7.00 do 22.00 od
poniedziałku do piątku. Z uwagi na korzystanie z placu zabaw przez dzieci szkolne w ramach zajęć świetlicowych, w godzinach od 8.00 do 17.00 dostępność do
placu zabaw dla osób z zewnątrz może być ograniczona. W dni wolne od zajęć plac zabaw będzie udostępniany zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy przez
całą dobę.

4 900,00

Joga na Mogilskim zapewni mieszkańcom możliwość darmowej aktywności fizycznej ożywiając przestrzeń ronda.

20 000,00

Projekt pomoże w ożywieniu olbrzymiej i niewykorzystanej dotychczas na cele kulturalne przestrzeni, a także zainicjować powstanie dzielnicowego centrum,
którego dotychczas Grzegórzki nie miały. Intencją „Milongi na Mogilskim” jest nie tylko dostarczenie darmowej i ogólnodostępnej nauki tańca i obcowania z
muzyką, ale również zainspirowanie kolejnych inicjatyw, które pozwolą wspomnianej przestrzeni ożyć i służyć mieszkańcom do innychfunkcji niż tylko centrum
przesiadkowe.Projekt realizowany przez KBF w 2016 roku. Budżet założony przez wnioskodawcę na 2019 rok jest realny.

20 000,00

Realizację projektu „To tu – potęgi krakowskiego przemysłu z Grzegórzek” obejmującego zaprojektowanie i zrealizowanie oznakowania upamiętniającego
przemysłowy charakter dzielnicy Grzegórzki opiniuje się pozytywnie. Dla zachowania jednolitej, czytelnej i rozpoznawalnej formy oznakowania obiektów
przemysłowych właściwym sposobem realizacji zadania jest włączenie proponowanych obiektów do istniejącego „Krakowskiego Szlaku Techniki” i
zaprojektowanie formy oznakowania zgodnego z wzorem oznakowania dla takiego szlaku. Ponadto dla zachowania spójnego i harmonijnego wizerunku miasta
wnosi się o realizację projektu tablic zgodnie z całościową koncepcją i wzorami dla tego typu tablic projektowanych w ramach kompleksowego projektu
Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. Sugeruj się także zastosowanie informacji zbiorczej na jednym nośniku np. totem, w celu ograniczenia dodatkowej
ilości nośników i elementów małej architektury. Jednocześnie informuję, że właściwa ocena merytoryczna projektu będzie możliwa dopiero po przedstawieniu
projektu wykonawczego. Przypomina się, że w przypadku realizacji wniosku należy przedłożyć projekt do oceny właściwym służbom konserwatorskim oraz
zarządcy pasa drogowego.

4

5

BO.D2.8/18

BO.D2.9/18

Milonga na Mogilskim - edycja 2

To tu – potęgi krakowskiego
przemysłu z Grzegórzek

6

BO.D2.10/18

Mali Ratownicy

2 600,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

7

BO.D2.11/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

4 400,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Grzegórzki, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych.

ODRZUCONY

1

BO.D2.1/18

Zaprośmy pszczoły na Grzegórzki założenie pasieki.

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zakup, postawienie i zapewnienie opieki dla pasieki złożonej z pięciu uli, ustawionej na budynku będącym własnością
GMK.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.
§12. pkt. 5. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby
odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;W świetle ww. punktu
regulaminu tut. Jednostka zwróciła się z prośba o zajęcie stanowiska w sprawie założenia pasieki na budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie i
otrzymała odpowiedź negatywną. Dodatkowe lokalizacje zaproponowane przez Wnioskodawcę to dach budynku przychodni przy Alei Pokoju, który nie
posiada jednak dachu umożliwiającego montaż pasieki i jej późniejszej opieki oraz budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, którego budynek
znajduje się na działce należącej do Skarbu Państwa. Teren oddany w zarząd jednostce budżetowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w
województwie małopolskim nie spełnia kryterium ww. Regulaminu §12. pkt.7 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania,
które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków;Ponadto, z informacji pozyskanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie, którego zadania własne obejmują zakładanie miejskich pasiek wynika, iż na terenie Dzielnicy II nie ma budynku będącego własnością Gminy Miejskiej
Kraków, na którego dachu byłaby możliwa realizacja wnioskowanego projektu.

2

BO.D2.2/18

Wybieg dla psów

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wykonanie wybiegu dla psów na osiedlu Dąbie. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania:2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu;oraz
8) które zakładają realizację jedynie części zadania – wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają
środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt.Maksymalna wartość jednego wniosku budżetu obywatelskiego w Dzielnicy II Grzegórzki
wynosi 20.000,00zł, co jest kwotą wystarczającą jedynie na wykonanie projektu bez zabezpieczenia środków na jego realizację. Wytyczne dla budowy psich
wybiegów: - powierzchnia psiego wybiegu winna wynosić 0,5ha, najmniejsza wymagana powierzchnia to 25a,- w przypadku wybiegów położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie ulic należy rozpatrzyć możliwość zastosowania podwójnych bramek- należy zaprojektować również kompleksowe odwodnienie
terenu przeznaczonego pod psi wybieg,- przy wybiegach nieoświetlonych należy zastosować oświetlenie umożliwiające, zwłaszcza w okresie jesiennozimowym właściwy nadzór nad zwierzętami ich właścicielom i opiekunom.- należy również wyposażyć psi wybieg w urządzenia do zabawy dla psów jak np. „tor
agility”, kładki lub inne, a także kosze na psie odchody oraz ławki.Wymienione wyżej elementy wymagają odrębnych uzgodnień i projektów.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wykonanie parku kieszonkowego na działkach 51/22, 51/13, 49/16, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, obr. 16
Śródmieście przy CH Plaza i ul. Dąbskiej. Ww. działki podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"LEMA - STAW DĄBSKI". Nieruchomości oznaczone jako dz. nr ew.: 51/22, 51/13, 49/16, 49/26, 49/30 znajdują się na terenie oznaczonym jako MW.6 tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Plan jako przeznaczenie
uzupełniające ustala możliwość lokalizacji funkcji usługowych w parterach budynków. Nieruchomości oznaczone jako dz. nr ew.: 49/27, 49/28, 49/29 znajdują
się na terenach zabudowy usługowej- UC.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi. Plan nie przewiduje dla tego terenu funkcji
wypoczynkowej. Na terenie MW.6 obowiązuje nakaz kształtowania pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m, nie jest jednak możliwe ulokowanie w jego
obszarze parku kieszonkowego. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z
obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;Ponadto, maksymalna kwota przeznaczona na jeden projekt budżetu obywatelskiego w Dzielnicy II wynosi
20.000,00zł, co jest kwotą niewystarczającą nawet dla zagospodarowania pasa zieleni o szerokości 10m wraz z inwentaryzacją i oczyszczeniem terenu przed
wykonaniem nasadzeń.

3

BO.D2.4/18

Park kieszonkowy - działki przy CH
Plaza i ul. Dąbskiej.

4

BO.D2.5/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

5

BO.D2.12/18

Poprawa bezpieczeństwa w
otoczeniu Szkoły Podstawowej nr
38!

6

BO.D2.13/18

Bez potknięć przez Białuchę

Wycofany.
Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 :- pkt4 „nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłaszania stoją w
sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami i programami ,w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta ”. -pkt 6 „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności „W
zakresie montażu wyspy azylu na wlocie skrzyżowania ul. Sądowej informujemy, że szerokość jezdni w tym miejscu wynosi około 5 metrów i nie jest możliwy
montaż azylu ponieważ spowoduje to znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów z uwagi na zwężenie w obrębie tarczy skrzyżowania, co będzie generowało
problemy z mijaniem się pojazdów przy azylu. W odniesieniu do szykan aby miały one realny wpływ na ograniczenie prędkości pojazdów muszą być realizowane
parami w bliskiej od siebie odległości. Zaproponowane lokalizacje szykan nie spowodują ograniczenia prędkości pojazdów ze względu na zbyt duże odległości
pomiędzy nimi, a ponadto:•szykana w miejscu progu zwalniającego pomiędzy szkołą, a ul. Sądową znajdowałaby się na łuku drogi, co powodowałoby istotne
ograniczenie widoczności i generowałoby potencjalne sytuacje niebezpieczne - również dla kierowców wyjeżdżających z parkingu.• szykana w miejscu
istniejącego progu za skrzyżowaniem z ul. Sądową w kierunku al. Pokoju z uwagi na brak drugiej szykany nie będzie spełniała swojej roli, co wskazywano
wcześniej•szykana na wysokości ogródków działkowych będzie niepotrzebna z uwagi na planowaną drogę 1KDD przewidzianą w MPZP Cystersów, w ramach
której tarcza skrzyżowania z ul. Francesco Nullo będzie wyniesiona, co będzie stanowiło uspokojenie ruchu ( w związku z koniecznością budowy drogi
publicznej spowodowaną realizacją inwestycji niedrogowej została zawarta umowa z developerem na realizację zadania ) Na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarządzeniem Zarządzający ruchem drogowym może odrzucić projekt organizacji ruchu w przypadku stwierdzenia nieefektywności
projektowanej organizacji ruchu.
OPINIA NEGATYWNA§ 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z
obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;remont nawierzchni chodnika ul.Olszyny na odcinku pomiędzy obiektem mostowym na rzece Białucha a
ul.Grochowską został uwzględniony ramach remontu ul.Olszyny w 2018 r.

7

BO.D2.14/18

Regularne oczyszczanie i sprzątanie
brzegów rzeki Białuchy.

8

BO.D2.15/18

Remont chodnika od ul.Rakowickiej
do ul.Idzikowskiego

wskazane we wniosku miejsca realizacji zadania nie stanowią terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, zgodnie z regulaminem BO rodz.1par.
1"...ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych
powiatu..."( dz. nr 271 obr. 16 Śródmieście pozostaje w trwałym zarządzie Funduszu Obwałowań Lewego Brzegu Rzeki Wisły oraz Południowej Dyrekcji
Okręgowej Kolei Państwowej w Krakowie, dz. nr. 520/1 obr. 6 Śródmieście - we władaniu na zasadach samoistnego posiadania Małopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń w Krakowie. )
OPINIA NEGATYWNA,remont chodnika na ul.Skorupki,po stronie nieparzystej,na odc.od.ul.Idzikowskiego do ul.Rakowickiej został zlecony do realizacji ,jako
zadanie powierzone Rady Dzielnicy II Grzegórzki.§ 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu
zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

PRZYJĘTY

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

1

BO.D3.2/18

Zielona Olsza II

105 000,00

Potrzeba realizacji zadania wynika z problemu zaniedbania przedmiotowego terenu zieleni będącego centralnym miejscem osiedla. Przeprowadzenie
przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni, zarówno pod względem funkcji wypoczynkowej jak i komunikacyjnej. Prace
związane z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni oraz remont istniejących chodników podniosą walory estetyczne jak i rekreacyjne miejsca, wpłyną
pozytywnie na komfort życia, a przede wszystkim jakość wypoczynku mieszkańców z różnych grup wiekowych. Prace te poprawią również bezpieczeństwo
użytkowania terenu.

2

BO.D3.3/18

Amfiteatr w ogrodzie
Samorządowego Przedszkola nr 123

65 000,00

Długoterminowym skutkiem realizacji zadania będzie stworzenie miejsca mogącego służyć lokalnej społeczności dzielnicy III w formie występów oraz innych
uroczystości.

20 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

58 880,00

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także na wzrost świadomości mieszkanek i
mieszkańców Dzielnicy III i uwrażliwienie na potrzeby w/w osób. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze
dzielnicowym nr BO.D3.5/18 Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnymi Starszym została zweryfikowana pozytywnie.

3 000,00

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia. W ramach tych zajęć uczestnicy wykorzystują sprzęt, którym placówka dysponuje. Zakup nowego sprzętu animacyjnego jest
potrzebny, gdyż stary ulega zużyciu. Na rynku pokazują się nowe gry, rekwizyty, instrumenty z efektami dźwiękowymi, projektory świetlne, stroje, które są
bardzo atrakcyjne i rozbudzają wyobraźnie dzieci, które z nich korzystają. Zakup sprzętu opisanego w projekcie pozwoli na jeszcze lepszą organizację zabaw
przygotowanych dla uczestników zajęć prowadzonych w placówce, a także na organizację nowych imprez i zajęć okazjonalnych.

50 000,00

Posadzenie roślin jednorocznych da krótkotrwały efekt tzn. tylko na jeden sezon wegetacyjny.

80 000,00

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz estetyki okolicy.

55 350,00

1. Promocja czytelnictwa2. Zwiększenie oferty czytelniczej dla mieszkańców Dzielnicy. 3. Uatrakcyjnienie oferty biblioteki.

3

4

BO.D3.4/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

BO.D3.5/18

Dzielnicowe Centrum Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
Starszym

5

BO.D3.7/18

6

BO.D3.10/18

7

BO.D3.12/18

8

BO.D3.13/18

Pogromcy nudy II

Rabaty kwiatowe odstraszające
kleszcze i komary
Remont chodnika do szkoły
podstawowej nr 128
Zaczytaj się w Krakowie

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZADANIA – BO.D3.14/18 Chodnik zamiast błota. Trakt pieszy
Śliczna-Kantora-OstatniaW przypadku realizacji zadania zostanie wybudowany chodnik wraz z oświetleniem w miejscu istniejącego przedeptu. Powyższe
uporządkuje i zagospodaruje teren oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury i
wpłynie na estetykę tego miejsca. Wykonanie zadania będzie generowało koszty związane z:- bieżącym utrzymaniem nawierzchni chodnika w okresie letnim i
zimowym- uzupełnianiem w przypadku ubytków lub zniszczenia- zużyciem energii elektrycznej.

9

BO.D3.14/18

Chodnik zamiast błota. Trakt pieszy
Śliczna-Kantora-Ostatnia

120 000,00

10

BO.D3.16/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

4 000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Prądnik Czerwony, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych,
bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.

15 000,00

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia. W ramach tych zajęć uczestnicy wykorzystują sprzęt, którym placówka dysponuje. Celem projektu jest zakup 75-calowego
interaktywnego monitora wraz z oprzyrządowaniem – kartą sieciową, komputerem OPS, minikomputerem i mobilnym statywem. Opisany w projekcie
interaktywny monitor pozwoli na atrakcyjne przygotowanie zajęć i przekazanie wiedzy uczestnikom w sposób ciekawy i bardziej zrozumiały.

19 500,00

Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania 65 koszy na psie odchody związane z ich:• opróżnianiem (kosze na psie
odchody na terenie Gminy Miejskiej Kraków opróżniane są ze średnią częstotliwością raz w tygodniu): -koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 3,86 zł; roczny koszt opróżniania 65 koszy na psie odchody wynosi: 3,86 zł x 52 tyg. x 65 = 13 046,80 zł;• myciem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z
częstotliwością raz do roku): -koszt jednorazowego mycia kosza: 2,38 zł; -roczny koszt mycia 65 koszy na psie odchody wynosi: 2,38 zł x 65 = 154,70 złW
związku z powyższym, łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania 65 koszy na psie odchody wyniosą 13 201,50 zł (brutto).

11

12

BO.D3.17/18

75 cali interaktywnej nauki i zabawy
– super-monitor dla MDK

BO.D3.18/18

Bez psich kupek!

13

BO.D3.19/18

Zewnętrzna siłownia w Parku
Zaczarowanej Dorożki

120 000,00

14

BO.D3.20/18

Na rolkach do pracy w dzielnicy III

31 000,00

15

BO.D3.21/18

16

BO.D3.24/18

Skwer "Czerwonego Prądnika" Integracja mieszkańców
Częściowy remont chodnika na ul.
Wielniawskiego

120 000,00
120 000,00

17

BO.D3.25/18

Mali Ratownicy

3 500,00

18

BO.D3.27/18

Godła eskadr na estakadzie na 100lecie polskiego lotnictwa

19 000,00

ODRZUCONY
1

BO.D3.1/18

Bezpłatna stacja obsługi
samochodów dla mieszkańców

Siłownia zewnętrzna zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie,
kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych, oraz osób w
wieku emerytalnym, również rencistów i osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych,rodziców z dziećmi w wózkach, pieszych z bagażami; tablica informacyjna będzie promowała
jazdę na rolkach w świetle Uchwały RMK w sprawie wspierania mobilności aktywnej.
Ważny dla mieszkańców dzielnicy teren zyska spójny projekt. Jego realizacja pozwoli na stworzenie miejsca spotkań i rekreacji. Przedmiotowy teren zielony po
rewitalizacji będzie niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych.
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych;
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Realizację projektu obejmującego wykonanie i zawieszenie godeł polskich eskadr na estakadzie im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego jako wyraz uczczenia 100-lecia
polskiego lotnictwa przypadającego na 2018 r. opiniuje się pozytywnie. Dla zachowania harmonijnego i estetycznego wizerunku estakady należy ograniczyć
ilość godeł do trzech, zachowując właściwe proporcje względem konstrukcji wiaduktu. Powołując się na opinię Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
należy poinformować, że sposób montażu godeł musi pozwalać na prosty demontaż, bez uszkodzenia konstrukcji obiektu w przypadku wykonania prac
naprawczych lub związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu. W przypadku realizacji wniosku należy przedłożyć projekt montażu godeł do akceptacji Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
Wycofany

2

BO.D3.1/18

Korekta końcówki trasy autobusu
linii 424

OPINIA NEGATYWNAZgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt4 „ nie mogą być realizowane projekty , które w dniu
zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami i programami ,w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”.W związku z proponowanym zmiany trasy linii autobusowej informujemy ,że
wprowadzenie proponowanego projektu Budżetu Obywatelskiego 2018 wiązałoby się z koniecznością wycofania autobusu linii 424 z obsługi przystanku
„Tauron Arena Kraków Wieczysta”. Powyższe rozwiązanie skutkowałoby pogorszeniem oferty przy dojeździe pasażerów do przystanku do nowego osiedla
Dąbie Nowe i obsługi przystanku „Tauron Arena Kraków Wieczysta ” , który stanowi ważny węzeł przesiadkowy na komunikację tramwajową zarówno w
kierunku centrum Krakowa, jak i w stronę Nowej Huty. Ponadto, w przypadku skierowania autobusu linii 424 przez ul. Ugorek zgodnie ze złożonym wnioskiem
konieczne byłoby postawienie znaku zakazu postoju i zatrzymywania pojazdów B-36 wzdłuż ulicy Ugorek (od strony ul. Meisnera ) przez co zostałby zakazany
postój samochodów wzdłuż chodnika , z czego nie byliby zadowoleni mieszkańcy.

3

BO.D3.6/18

Dajmy kosza psiej kupie! Zakup 50
koszy na psie odchody.

Wycofany

4

BO.D3.8/18

Stojaki rowerowe przy ul. Meissnera
4-6

5

BO.D3.9/18

Ekrany akustyczne przy ul.
Meissnera 4-6

6

BO.D3.11/18

Odbudowa oświetlenia
ulicznego/parkowego skweru
osiedlowego

7

BO.D3.15/18

Stacja obsługi samochodów dla
mieszkańców

8

BO.D3.22/18

Pieszo-rowerowy łącznik ul. Reduta i
Rozrywka

9

BO.D3.23/18

Aktywne przejście dla pieszych przez
ul. Meissnera

ZIKiT negatywnie opiniuje projekt budżetu obywatelskiego pn. Stojaki rowerowe przy ul Meissnera 4 - 6 w Krakowie z uwagi na negatywną opinię Zarządu
Zieleni Miejskiej wydaną dla przedmiotowego projektu. Zgodnie z informacją przekazaną przez ww. Jednostkę budowa zadaszonego parkingu rowerowego w
pasie zieleni usytuowanym w pasie drogowym ul. Meissnera jest niemożliwa z uwagi na intensywne zagospodarowanie zielenią wysoką, natomiast teren
usytuowany przy budynkach nr 4 i 6 (działka 754/13 obr. 4 Śródmieście) nie jest terenem gminnym. W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 4 i 7 uchwały
nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniuje się
negatywnie.
BO.D3.9/18 Ekrany akustyczne przy ul. Meissnera 4-6Zgodnie z § 12 pkt.. 4) Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (Uchwała RMK nr
XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) nie mogą być realizowane zadania: które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami,
politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami
Prezydenta•Wzdłuż ul. Meissnera planowana jest realizacja inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) przebiegające
wzdłuż ulic Meissnera, Młynskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie . Z Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydanej przez prezydenta Miasta Krakowa z 24 maja 2017 roku wynika, że w ramach przedmiotowej inwestycji
planowana jest realizacja ekranów akustycznych, mających na celu ochronę budynków usytuowanych przy ul. Meissnera 4 i 6.
Uzasadnienie negatywnej opinii dotyczące n/w projektu:Zgodnie z § 12 pkt.. 6) Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (Uchwała RMK nr
XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) nie mogą być realizowane zadania: które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym praw
własności•Działka o nr 67/127 obr. 22 jedn. ew. Śródmieście, na której wnioskowano inwestycję, została oddana w użytkowanie wieczyste.
Wycofany
Opinia negatywna Zgłoszona propozycja realizacji zadania w ramach programu „Budżet Obywatelski” pn: „Ciąg pieszo rowerowy, łącznik ulic Reduty i
Rozrywka” wskazuje na budowę: - budowę chodnika oraz drogi rowerowej z równoczesnym zapewnieniem dowiązania sytuacyjno – wysokościowego do
istniejącego ciągu pieszego w rejonie bl 14 oraz zakresu robót zrealizowanego docelowo układu drogowego ul. Reduta z uwzględnieniem urządzeń
bezpieczeństwa (np. poręcze)- budowę oświetlenia - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji formalno – prawnych (WZ i PNB)
zezwalających na realizację Dla powyższego zakresu wyliczono szacunkowe koszty realizacji na kwotę 428.000,00zł. Wobec powyższego Projekt zostaje
odrzucony zgodnie z §8 ust.3 oraz §12 ust.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16
grudnia 2015 roku.
Opinia negatywna Zgłoszona propozycja realizacji zadania w ramach programu „Budżet Obywatelski” pn: „Aktywne przejście dla pieszych przez ul Meissnera”,
wskazuje na montaż aktywnego przejścia dla pieszych składającego się z synchronizowanych ze sobą: elementów odblaskowych, czujników ruchu, lamp
ostrzegawczych nad znakami, dodatkowego oświetlenia, pasów białoczerwonych, przejazdu dla rowerów oraz wykonanie nawierzchni antypoślizgowej.
Powyższa lokalizacja znajduje się w obszarze planowanego zamierzenia przez Gminę Miejską Kraków pn: „Budowa linii tramwajowej Meissnera –
Mistrzejowice IV etap” wraz z przebudową układu drogowego z uwzględnieniem do przebudowy przedmiotowego przejścia dla pieszych. Dla przedmiotowej
inwestycji została opracowana koncepcja wielobranżowa oraz wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz
z Raportem Oddziaływania na Środowisko. Obecnie procedowane jest postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule PPP. W związku z
powyższym Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §12 ust.4 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała XXXIV/566/15 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 roku, zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania „które w dniu
zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”.

10

BO.D3.26/18

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie szkółek leśnych, montaż koszy, ławek, dodatkowych plansz do gry w szachy lub warcaby, naprawę
uszkodzonych latarni oraz rozwój systemu monitoringu miejskiego, a także zwiększenie patroli policyjnych. Ww. wniosek obejmuje teren działek nr 30, 42 obr.
6 Nowa Huta, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, którego organizatorem jest Województwo
Małopolskie.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób
trzecich, w tym prawa własności;oraz7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.

Krakowski Powiew Świeżości

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1

BO.D4.1/18

Budowa chodnika na ul.
Sosnowieckiej

240 000,00

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych .Inwestycja będzie generować koszty utrzymania chodnika

2

BO.D4.3/18

“Ustronne miejsce” - budowa toalety
przy parku na Azorach.

220 000,00

Toaleta publiczna zlokalizowana w pobliżu terenu zieleni urządzonej gdzie w ciągu dnia przebywa wiele osób starszych oraz rodziców z dziećmi wpłynie
znacznie na komfort użytkowania przestrzeni wspólnej. Zaplecze sanitarne pozwoli na dłuższy nieprzerwany okres przebywania w parku.

3

BO.D4.4/18

240 000,00

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego

4

BO.D4.6/18

200 000,00

Poprawa komfortu mieszkańców, konieczność zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie wiat.

5

BO.D4.7/18

160 000,00

Powiększenie ogródka jordanowskiego przy Konecznego zwiększy atrakcyjność tego terenu. Nowe urządzenia będą służyły rekreacji rodzin z dziećmi oraz
integracji, dadzą możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. / Teren objęty utrzymaniem bieżącym.

6

BO.D4.8/18

15 850,00

Projekt dotyczący ogólnodostępnych treningów piłkarskich. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.

7

BO.D4.10/18

Zielone ogrodzenie Parku Kościuszki
od strony ul.Górnickiego

30 000,00

Zielone ogrodzenie Parku Kościuszki od strony ul. Górnickiego poprawi warunki estetyczne w parku, zniweluje hałas od strony ulicy.

8

BO.D4.11/18

Siłownia zewnętrzna STREET
WORKOUT

75 000,00

9

BO.D4.12/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

20 000,00

10

BO.D4.16/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

4 000,00

11

BO.D4.17/18

BASTART - galeria sztuki
współczesnej

35 400,00

12

BO.D4.18/18

Otoczenie przyjazne czworonogom

57 000,00

Remont Kluczborskiej
Wiaty rowerowe dla Krowodrzy
Górki i Azorów
Żabiniec - doposażenie placu zabaw
przy ul. Konecznego
Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i
młodzieży

Siłownia zewnętrzna STREET WORKOUT zwiększy atrakcyjność istniejącego zieleńca. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w
tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu
życia młodzieży, dorosłych, oraz osób w wieku emerytalnym, jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.
Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Projekt dotyczący ogólnodostępnych treningów biegowych. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.
Realizacja projektu BASTART - galeria sztuki współczesnej realizowany w Centrum Kultury Dworek Białoprądcniki przyczyni się do wykorzystania tego miejsca
i znalezienia nowoczesnego zastosowania. Do tej pory ruiny baszty w Dworku Białoprądnickim były zapomniane i niewykorzystane. Otwarcie galerii sztuki w
"baszcie" przyczyni się także do odrestaurowania i oczyszczenia tego miejsca.
Przedmiotowy projekt ma na celu ułatwienie dbania o czystość na terenach otwartych Dzielnicy IV, kosze wraz z dystrybutorami pomogą w walce z
nieczystościami pozostawianymi przez psy.Przewidywany roczny koszt utrzymania inwestycji:Teren objęty utrzymaniem bieżącym.

13

BO.D4.19/18

Kino pod białoprądnicką chmurką

60 000,00

Projekt będzie z pewnością ciekawą propozycją dla mieszkańców Dzielnicy. Kina plenerowe zyskują dziś coraz większą popularność i przyciągają coraz większą
grupę odbiorców. Tego typu oferta mimo wszystko jednak znajduje się głównie w Centrum miasta, a na terenie dzielnicy kino plenerowe nie jest częstym
zjawiskiem. Z tego powodu będzie to projekt z ogromnym potencjałem na rozwój w kolejnych latach i na organizację tego wydarzenia cyklicznie.

14

BO.D4.20/18

Zielone ławki na Prądniku Białym

40 000,00

Nowe ławki wpłyną na zwiększenie miejsc odpoczynku na terenie miasta i poprawię komfortu życia mieszkańców.

15

BO.D4.21/18

Zielony kącik aktywności ruchowej

90 000,00

16

BO.D4.24/18

Modernizacja siłowni przy ul.
Zdrowej/Bobrzeckiej

80 000,00

17

BO.D4.25/18

Skwer im. Marii Bobrzeckiej - mini
park

100 000,00

18

BO.D4.26/18

Mali Ratownicy

4 500,00

19

BO.D4.27/18

20

BO.D4.28/18

21

BO.D4.30/18

Ul. Ks. Siemaszki- nowe miejsca
parkingowe + remont chodnika
Czyta duży, czyta mały doposażenie Filii Biblioteki
Zwolnijmy razem z progiem

187 000,00
17 000,00

9 500,00

Budowa elementów sprzyjających aktywności ruchowej na świeżym powietrzu będzie sprzyjać budowaniu i zacieśnianiu więzi społecznych. Usytuowanie w
pobliżu dużych osiedli, na trasie uczęszczanej przez pieszych i osoby uprawiające sport urządzeń do ćwiczeń zarówno fizycznych jak i umysłowych wpłynie na
atrakcyjność okolicy.
Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie czy kultura fizyczna. Głównym założeniem, jest
dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych, oraz osób w wieku emerytalnym, jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.Przewidywany
roczny koszt utrzymania inwestycji:Teren objęty utrzymaniem bieżącym.
Zielony teren przy ul. Marii Bobrzeckiej jest usytuowany w bezpośredniej bliskości zabudowy oraz na trasie codziennych wędrówek wielu osób. Niewielki,
wyposażony ogólnodostępny skwer uzupełni przestrzeń publiczną, jako miejsce spotkań, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich. / Teren w bieżącym
utrzymaniu
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Poprawa sytuacji parkujących na ul.Siemaszki; poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych po wykonaniu remontu chodnika.
1. Uatrakcyjnienie oferty Filii nr 16 Biblioteki Kraków. 2. Zakupiony sprzęt oraz księgozbiór będą dostępne dla mieszkańców Dzielnicy IV. 3. Zakupiony sprzęt
wpłynie na zwiększenie jakości i ilości organizowanych wydarzeń dla czytelników.
Progi zwalniające poza efektem ograniczenia prędkości pojazdów generują wiele negatywnych czynników, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców
zwłaszcza przy zabudowie mieszkalnej znajdującej się w bezpośredniej odległości od jezdni.Najważniejszymi negatywnymi skutkami progów są m.in.:zwiększenie hałasu spowodowanego przejeżdżaniem pojazdów przez próg oraz hamowaniem i przyspieszaniem przed i za progiem ;- zwiększenie niszczących
drgań, które mogą być przyczyną pękania fundamentów lub ścian budynków ;- zwiększenie emisji spalin ; - nieskuteczność dla większych samochodów, np.
terenowych i ciężarowych.

22

BO.D4.31/18

Możemy i chcemy - nowe miejsca
parkingowe

90 000,00

Dobudowa miejsc postojowych pozwoli na zmniejszenie deficytu miejsc postojowych jaki ma miejsce we wskazanej lokalizacji wzdłuż ul. Weissa na odcinku
pomiędzy ul. Weissa, a ul. Jaremy w Krakowie.Powstałe miejsca postojowe będą miały charakter ogólnomiejski, a ich powstanie pozwoli na powiększenie
dotychczasowych powierzchni miejsc postojowych o ok. 320 m2.Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem nowych miejsc
postojowych, jak również z uszczupleniem pasa zieleni (pomiędzy ul. Weissa, a istniejącym chodnikiem), znajdującego się w pasie drogowym ul. Weissa.

23

BO.D4.34/18

Więcej ruchu - rozbudowa siłowni
zew. w Parku Kościuszki

60 000,00

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej siłowni zewnętrznej w Parku im. T. Kościuszki w Krakowie poprzez jej rozbudowę i doposażenie o kolejne 4 urządzenia
do ćwiczenia mięśni nóg i talii w celu wzbogacenia programu funkcjonalnego i dostosowania obiektu dla różnych grup użytkowników. Głównym założeniem,
jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych, oraz osób w wieku emerytalnym, jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.

24

BO.D4.35/18

Potrzebny chodniczek - od ul.
Jabłonnej

112 000,00

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych jak również walorów estetycznych okolicy.

WARSZTATY BĘBNIARSKIE

3 000,00

25

BO.D4.37/18

Warsztaty bębniarskie to nowa oferta dla mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Biały. Pomimo tego, iż podobne zajęcia odbywają się od czasu do czasu w różnych
placówkach, skupienie się na tej formie spędzania wolnego czasu pozwoli na rozwijanie zainteresowania tym obszarem mieszkańców Dzielnicy. Udział w
warsztatach jest dla najmłodszych mieszkańców i młodzieży świetną alternatywą spędzania wolnego czasu. Jest też szansą na integrację najmłodszych
mieszkańców i wspólne rozwijanie pasji muzycznych.

26

BO.D4.38/18

REWELACYJNE WIELOOSOBOWE
TRAMPOLINY ZIEMNE

63 000,00

Montaż trampolin jako dodatkowe elementy placów zabaw przy ul. Konecznego i ul. Zdrowej wpłynie pozytywnie na uatrakcyjnienie ich funkcji. Stanowi to
doskonałą formę ćwiczeń ruchowych i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych.

27

BO.D4.39/18

ĆWICZMY RAZEM NA SIŁOWNI!

80 000,00

28

BO.D4.42/18

Montaż progu zwalniającego przy ul.
Radzikowskiego

Siłownia zewnętrzna zwiększy atrakcyjność istniejącego placu zabaw. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych
aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży,
dorosłych, oraz osób w wieku emerytalnym, jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.

6 500,00

Poprawa bezpieczeństwa poprzez uspokojenie ruchu ulicznego

W to mi graj na Prądniku-koncerty i
pikniki dla mieszkańców

19 930,00

Bardzo mocną stroną projektu "W to mi graj na Prądniku" jest to, że wynika on bezpośrednio ze zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców Prądnika Białego.
Długofalowym efektem może być z jednej strony stworzenie nowej oferty kulturalnej w Dzielnicy. Potencjalnie wydarzenia tego typu mogłyby być
organizowane cyklicznie. Efektami projektu będą także ingereacja mieszkańców Dzielnicy oraz ich aktywizacja poprzez stworzenie przestrzeni do wspólnego
spędzania czasu wolnego w "sąsiedzkim" gronie.

29

BO.D4.43/18

ODRZUCONY
1

BO.D4.2/18

Modernizacja osiedlowego boiska
trawiastego

2

BO.D4.5/18

Próg zwalniający przy Parku T.
Kościuszki

3

BO.D4.9/18

Siłownia nad Sudołem

4

BO.D4.13/18

"Las w mieście" - projekt
przywracania zieleni w mieście

5

BO.D4.14/18

Ścieżka rowerowa od ul. Rydla do ul.
Wrocławskiej

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada modernizację osiedlowego boiska trawiastego na terenie osiedla Prądnik Biały Zachód. Teren ten jest we władaniu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pradnik Biały Zachód”. W związku z powyższym, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wydał negatywną opinię, ponieważ zgodnie z
Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach
procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej
Kraków;
BO.D4.5/18 – „ Próg zwalniający przy Parku T. Kościuszki”. Opinia negatywna. Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta
Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie
może być realizowane zadanie:- pkt.6, które naruszały by obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Wnioskowany projekt
Budżetu Obywatelskiego zakłada montaż w 1 miejscu progu zwalniających podrzutowego na ul. Białoprądnickiej (w rejonie gdzie zaczyna się park do
skrzyżowania). Zadanie zostało negatywnie zaopiniowane z uwagi na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach oraz
warunki terenowe tj: - w rozpatrywanym ciągu ul. Białoprądnickiej (od początku parku do skrzyżowania ) zlokalizowana jest zatoka postojowa, która
uniemożliwia zainstalowanie progów i z obu stron znaków drogowych (typ A-11, T-1, B-33) o istniejących progach. - zgodnie z zasadami powyżej
wymienionego Rozporządzenia na drogach publicznych nie stosuje się progów podrzutowych. Ponadto zamontowanie progów dopuszczalne jest w
odległości nie mniejszej niż 40 m od skrzyżowania a także obowiązkowe jest oświetlenie progu, a instalacje słupów oświetleniowych utrudnia rosnące
drzewo. Mając powyższe na uwadze niniejszy wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony.
W porozumieniu z Wnioskodawcą projekt został dołączony do wniosku nr BO.D4.21/18 – Zielony kącik aktywności ruchowej.
z uzyskanej opinii Biura Planowania Przestrzennego wynika, że na proponowanym terenie nie widzi się możliwości realizacji zadania pn. las w mieście. Zgodnie
z załącznikiem mapowym w zasadniczej zachodniej części terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ' Bronowice Małe Rondo Ofiar Katynia" zatwierdzony uchwałą Nr LIV/728/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.09.2012 r. ( Dz. Urz. Woj.Małopolskiego poz. 4664 z dnia 25
września 2012 r. ) gdzie znajdują się w tereny dróg publicznych klasy głównej przyspieszonej - KD/GP ( cz.zachodnia), klasy dojazdowej - KD/D.3 ( cz. wschodnia
).
Zakres proponowany przez Wnioskodawcę pt.: „Ścieżka rowerowa od ul. Rydla do ul. Wrocławskiej” jest w kolizji z obsługą komunikacyjna dla zadania dla
którego został pozytywnie zaopinowany projekt: „Budowa budynku o funkcji handlowo- usługowo- biurowej oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku istniejącego o funkcji magazynowo-handlowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo- biurowo- usługowy wraz z infrastrukturą
techniczną, budową naziemnego parkingu, wewnętrznej drogi pożarowej, zjazdu z ul. Radzikowskiego i chodnika, przebudowa ulicy Radzikowskiego o pasy
lewoskrętu oraz przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Radzikowskiego (w rejonie ulicy Elsnera) jako zapewniającego obsługę wyłącznie drogi pożarowej na
działkach nr 771/2, 772/1, 772/2, 811/2, 811/3, 942 obr. 41 Krowodrza przy ul. Radzikowskiego w Krakowie”; dla powyższego odcinka nie można także wydać
pozytywnej opinii, ze względu na trwającą przebudowę skrzyżowania na ul. Rydla z ul. Radzikowskiego, a także w związku z przebudową wiaduktu kolejowego.
W związku z powyższym proponowany zakres jest niemożliwy do realizacji a to uniemożliwia zaopiniowanie zadania pozytywnie, gdyż zgodnie z § 12 ust. 4 do
uchwały nr XXXIV/566//15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., „zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście
planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami
Prezydenta;” nie mogą być opiniowane pozytywnie.

6

BO.D4.15/18

Bulodrom w Parku Krowoderskim

7

BO.D4.22/18

Trening samoobrony i asertywności
dla dziewcząt

8

BO.D4.23/18

Renowacja placówki Centrum
Autyzmu przy ulicy Szopkarzy

9

BO.D4.29/18

Zakątek szczęścia - mobilny plac
zabaw

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wybudowanie w Parku Krowoderskim bulodromu - profesjonalnego miejsca do gry w bule, które służyć będzie jako
miejsce aktywnego wypoczynku dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych.Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzi już działania
zmierzające do powstania takiego miejsca na terenie Parku Krowoderskiego, zgodnie z zadaniem z Budżetu Miasta Krakowa nr ZZM/DIW/O-IV-3/17,
polegającym na utworzeniu dwóch bulodromów. Termin realizacji inwestycji został zaplanowany na rok 2018r. Ze względu na dużą ilość działań prowadzonych
na terenie Parku Krowoderskiego nie ma możliwości zagospodarowania terenu kolejnym bulodromem.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta
Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. ww. regulaminu głosi, iż w ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.
Brak listy poparcia do projektu
W opinii Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” (e-mail z dnia
15.05.2018r.), teren, który wyznaczono na przeprowadzenie zadania nie jest ogólnodostępny dla mieszkańców Dzielnicy. Przedmiotowy teren jest terenem
placówki, po którym poruszają się jedynie uczniowie, dzieci z rodzicami oraz pracownicy szkoły i przedszkola. Wobec powyższego, zadanie nie spełnia punktów
1 i 5 § 12 "Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16
grudnia 2015 r., co powoduje brak możliwości realizacji wnioskowanego zadania.
Projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Sprzęt, którego zakup jest planowany w projekcie, nie będzie ze względu na swoją specyfikę ogólnodostępny
dla potencjalnej grupy docelowej. Nie będzie on bezpośrednio i nieprzerwanie dostępny dla każdego, kto będzie chciał z niego skorzystać, a tylko podczas
organizowanych imprez czy wydarzeń, które obsługiwać musi organizator. Istotną kwestią jest także odpowiedzialność za użytkowników urządzeń, która jest w
przypadku tego projektu niejasna.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU PIESZYCH NA UL.
RUSZNIKARSKA

Opinia negatywna. Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
„regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadanie: - §12 pkt. 6, które naruszałyby
obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.- § 12 pkt. 2, § 8 pkt. 3 - których wymagany budżet całkowity na realizację jest
niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2-4 regulaminu, w przypadku przeznaczenia przez Dzielnicę na realizację zadań lokalnych kwoty
mniejszej lub równej stu tys. złotych, koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania nie może być wyższy niż 80% całości środków oraz niższy niż dwa
tysiące pięćset złotych.
Poszerzenie chodnika wymaga usunięcia dwóch drzew , które zgodnie z pozyskanymi opiniami należy bezwzględnie
zachować , a więc uzyskanie Decyzji na wycinkę drzew nie jest możliwe. W odniesieniu do części chodnika o szerokości 2m znajdującego się po drugiej
stronie wjazdów do garaży w budynku przy ul. Rusznikarskiej na wysokości budynku 12 usytuowany jest znak typ B-35, zgodnie z którym zabroniony jest
postój samochodów ponad 1 minutę na odcinku od miejsca ustawienia znaku do końca ulicy. Jednak ze względu na odpowiednią szerokość chodnika możliwy
jest montaż słupków na długości chodnika około 16m. Koszt zamontowania słupków wraz z projektem wynosi ok. 2 000zł , co stanowi mniejszą kwotę niż
przewiduje minimalna kwota projektu dla Dzielnicy IV.
Mając powyższe na uwadze wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony.

zazielenienie terenu Krowodrza
Górka

okolice klatek przy blokach ul. Opolskiej nie stanowią terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa - pozostają w użytkowaniu wieczystym wspólnot
mieszkaniowych ( dz. 4/7 obr 44 Krowodrza, 4/18 obr 44 Krowodrza ), natomiast przy ul. Staropolskiej zgodnie z opinią uzyskaną z ZIKiT w IV kw. br. planowana
jest rozpoczęcie robót budowlanych dla inwestycji budowy linii tramwajowej wraz z budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej z
towarzyszącą infrastrukturą drogową. ( działki nr. 551/13 i 551/17 obr. 44 Krowodrza ) .

BO.D4.36/18

Ogólnodostępny, darmowy warsztat
dla mieszkańców

Par. 12 pkt 5 Budynek przy ul. Pachońskiego 12 przeznaczony jest w całości na realizację świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zarządzeniem nr 1154/2009
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych. Rodzaje działalności, na realizowanie których mogą być wynajęte
lokale użytkowe zaliczone do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych, określa załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. Proponowana
we wniosku działalność nie spełnia wskazanych w załączniku warunków. Wolne lokale użytkowe usytuowane w przedmiotowym budynku są aktualnie
przeznaczone do wynajęcia w trybie aukcji celowej na podstawie ww zarządzenia

13

BO.D4.40/18

Kwietne lampy - ukwiecony Prądnik
Biały

opinia negatywna z ZIKiT. ZIKiT nie wyraża zgody na montaż donic kwiatowych na słupach oświetlenia ulicznego ze względów technicznych : słupy nie są
przystosowane do montażu obcych, ciężkich urządzeń oraz ze względu na fakt, że utrudni to znacznie konserwację infrastruktury oświetleniowej ( zapewnienie
przez konserwatora właściwego stanu urządzeń oświetleniowych , ich prawidłowej pracy bez zagrożenia osób postronnych , obsługi i otoczenia) .

14

BO.D4.41/18

15

BO.D4.44/18

10

11

12

BO.D4.32/18

BO.D4.33/18

Renowacja siłowni przy ulicy
Zdrowej/ Bobrzeckiej
Stacje na psie odchody

W porozumieniu z Wnioskodawcą projekt został dołączony do wniosku nr BO.D4.24/18 – Modernizacja siłowni przy ul. Zdrowej/Bobrzeckiej
W porozumieniu z Wnioskodawcą projekt został dołączony do wniosku nr BO.D4.18/18 – Otoczenie przyjazne czworonogom

16

BO.D4.45/18

OPINIA NEGATYWNAWnioskowana trasa piesza od ul. Zdrowej do ul. Doktora Twardego w większości przechodzi po terenach będących własnością osób
fizycznych i prawnych oraz wiąże się z koniecznością wybudowania kładki nad torami kolejowymi (tereny PKP). Na obszarze od torów kolejowych do ul.
Doktora Twardego obowiązuje MPZP „Żabiniec Południe”, który nie uwzględnia ciągu pieszego od torów kolejowych do przystanku tramwajowego przy ul.
Doktora Twardego. Teren wzdłuż ogrodzenia szpitala Narutowicza do torów kolejowych stanowi rezerwę terenu na kontynuacje drogi 1KDL określonej w tym
planie. Na odcinku, gdzie własności działek umożliwiają budowę chodnika na terenie zielonym z zapewnieniem ciągłości ruchu pieszego tj. powiązania z
istniejącymi ciągami pieszymi (odcinek od ul. Zdrowej ok. 165mb działka nr 278/19 obr 44 Krowodrza) realizowana jest inwestycja związana z budową miejsc
parkingowych i chodników przy ul. Zdrowej – Bobrzeckiej. Na pozostałej części tej działki gminnej znajdują się nowe nasadzenia oraz drzewa, którym budowa
chodnika naruszyłaby systemy korzeniowe.Budowa wnioskowanej avenidy północnej spowodowałaby konieczność pozyskania terenów należących do osób
fizycznych i prawnych, a koszty takiej budowy znacznie przewyższą maksymalną wartość jednego projektu BO dla Dzielnicy IV.Zgodnie z regulaminem budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania, które:- w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt 1 – 4)- które naruszałyby obowiązujące
przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (pkt 5)- których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi
wskazanymi w §8 ust. 2 do 4 regulaminu.

Avenida Północna

DZIELNICA V KROWODRZA
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

PRZYJĘTY

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

1

BO.D5.1/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

10 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

2

BO.D5.2/18

REWITALIZACJA ALEI
SŁOWACKIEGO

40 000,00

Poprawa bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców oraz turystów poruszającym się przedmiotowym chodnikiem oraz walorów estetycznych okolicy.

BO.D5.3/18

MODERNIZACJA PLACU ZABAW
PRZY MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ

72 000,00

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni Młynówki Królewskiej. W aspekcie funkcjonalnym - wzbogaci program
dla najmłodszych użytkowników, dając również możliwość rodzinnego spędzania wolnego czasu i rozwoju psychofizycznego. Uatrakcyjni również przestrzeń
pod względem wizualnym.

BO.D5.4/18

JURA KRAKOWSKOCZĘSTOCHOWSKA
WARSZTATY+WYCIECZKI DLA
DZIECI

16 000,00

Udział w warsztatach na terenie otwartego ogrodu edukacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz w wycieczkach przyrodniczych do
najciekawszych miejsc Jury Krakowsko-Częstochowskiej przyczyni się do kształtowania wśród najmłodszych mieszkańców Dzielnicy V świadomości
ekologicznej, postawy „strażnika przyrody” rozumiejącego sens jej ochrony. Działania realizowane w ramach projektu mają zwrócić uwagę dzieci na wartości
przyrodnicze i społeczne w zakresie ochrony klimatu i wód na obszarach prawem chronionym.

BO.D5.5/18

MALI OGRODNICY W WIELKIM
MIEŚCIE: WARSZTATY DLA DZIECI

8 000,00

6

BO.D5.7/18

UTWORZENIE ZIELONEGO
SKWERU PRZY KAPLICZCE NA
MAZOWIECKIEJ

72 000,00

7

BO.D5.8/18

Plac Teodora Axentowicza –
rewitalizacja

72 000,00

3

4

5

Warsztaty organizowane w okolicy gdzie brakuje instytucji kultury, których celem jest animacja kulturalna oraz integracja mieszkańców przyczynią się do
edukacji dzieci i dorosłych w kwestii aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywające się w terenach rekreacyjnych będą ciekawą alternatywą dla
tych prowadzonych w domach kultury.
Stworzenie zielonego skweru pełnego kwiatów przy odnowionej kapliczce z XIX wieku wyeksponuje piękno kapliczki, a mieszkańcy zyskają nowy teren zielony,
który wpłynie pozytywnie na samopoczucie mieszkańców.Dodatkowo wybudowanie chodnika pomiędzy kapliczką, planowanym skwerem a ul. Mazowiecką
uporządkuje teren wokół kapliczki pod względem estetycznym i zwiększy bezpieczeństwo pieszych.
Wykonanie nasadzeń zieleni na podstawie kompleksowego projektu zagospodarowania pozwoli na stworzenie otoczenia przyjaznego dla mieszkańców okolicy
jak i przechodniów. Odnowiona przestrzeń stanie się miejscem gdzie z większą przyjemnością będą przebywać ludzie, a tym samym w rezultacie ich obecności
pojawiać się będzie znacznie mniej gołębi.

8

BO.D5.9/18

9

BO.D5.10/18

10

BO.D5.11/18

WIATA ROWEROWA PRZY
MŁYNÓWCE
ZIELONE ULICE
KOMPOZYTORÓW
Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

37 200,00

Wiata będzie służyć użytkownikom parku, a także pracownikom, rodzicom i uczniom pobliskiej szkoły oraz mieszkańcom akademika Uniwersytetu
Pedagogicznego.Realizacja projektu pociąga za sobą konieczność zabezpieczenia środków w budżecie miasta na utrzymanie wiaty .

72 000,00

zmiana zagospodarowania wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki i atrakcyjność ulic w dzielnicy V . Nasadzenia pomogą w wychwytywaniu pyłu
zawieszonego w powietrzu i poprawią komfort życia mieszkańców.

4 000,00

Projekt dotyczący ogólnodostępnych treningów biegowych. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.

11

BO.D5.12/18

Punkt z wodą pitną przy Młynówce
Królewskiej

72 000,00

Młynówka Królewska jest mocno uczęszczanym ciągiem spacerowym. Lokalizacja punktu z wodą pitną w okolicy placu zabaw i siłowni wyeliminuje konieczność
przynoszenia ze sobą plastikowych butelek z wodą, a także upowszechni nawyk picia wody wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewidywany roczny koszt
utrzymania inwestycji:W miesiącach od V do X łączne zużycie to średnio 80m3. Koszt 1m3 wody wynosi 4,21zł brutto. Zatem średnio roczny koszt zużycia
wody wynosi 336,80zł

12

BO.D5.13/18

Młynówka mlekiem płynąca - ławki
dla Mam karmiących piersią

36 000,00

Umieszczenie proponowanych ławek w przestrzeni publicznej pozwoli mamom czuć się swobodnie podczas karmienia bez zakłócania spokoju im i pozostałym
użytkownikom parku. / teren objęty bieżącym utrzymaniem.

13

BO.D5.14/18

Sportowa Krowodrza

65 420,00

14

BO.D5.15/18

Stoły do gry w szachy przy SP nr 5 w
Krakowie

10 000,00

15

BO.D5.16/18

Siłownia na powietrzu w Parku Św.
Wincentego a'Paulo

70 000,00

16

BO.D5.17/18

Mali Ratownicy

3 200,00

17

BO.D5.18/18

Zajęcia z programowania dla dzieci z
dzielnicy piątej.

35 000,00

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Celem projektu jest zorganizowanie przez placówkę zajęć z programowania dla dzieci z Dzielnicy V Miasta Krakowa,
aby uczestnicy tych zajęć mogli nauczyć się kodowania i zaznajomić się podstawowymi mechanizmami świata cyfrowego.

18

BO.D5.19/18

Park Kleparski łączy mieszkańców

31 500,00

Projekt pod kątem merytorycznym jest poprawy. Aktywizuje społeczność lokalną i zapewnia bezpłatny dostęp do kultury. Wyliczenia finansowe uwzględniają
ceny rynkowe.

19

BO.D5.20/18

Kultura szansą dla więźniów
samotności i starości

70 640,00

Realizacja zadania wpływie pozytywnie na funkcjonowania osób starszych mieszkających na terenie Dzielnicy V. Spowoduje podniesienie jakości ich życia oraz
pozwoli na pełniejsze ich uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym. Będzie również przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu tych osób.

20

BO.D5.21/18

KURS FOTOGRAFII CYFROWEJ
DLA SENIORÓW

23 000,00

Integracja i aktywizacja seniorów

21

BO.D5.22/18

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

16 500,00

22

BO.D5.23/18

Zielone płuca Krowodrzy

50 000,00

23

BO.D5.24/18

Czytam, bo lubię!

55 350,00

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego stylu życia
Dwa stoły do gry w szachy, będące przedmiotem realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, mają powstać na terenie pozostającym w trwałym
zarządzie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy al. Kijowskiej 8. Zgodnie z opinią Dyrektora ww. szkoły, w przypadku realizacji, zadanie
będzie spełniało kryterium ogólnodostępności, gdyż stoły zostaną zamontowane na terenie nieogrodzonym, dostępnym uczniom szkoły, mieszkańcom dzielnicy
oraz innym zainteresowanym osobom, przez całą dobę.
Siłownia zewnętrzna zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie,
kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych, oraz osób w
wieku emerytalnym, jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

Zakładane efekty długoterminowe: 1. Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych mieszkańców 2. Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
słuchu i mowy 3. Popularyzacja języka migowego4. Wzrost liczby osób (mieszkańców) mogących pełnić funkcję asystentów osób z niepełnosprawnością słuchu
i mowy.
zwiększenie zasobów zieleni urządzonej poprawi estetykę otoczenia oraz pomoże w wychwytywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu. Realizacja projektu
wpłynie korzystnie na komfort życia mieszkańców w Dzielnicy V Krowodrza.
1. Wzbogacenie oferty czytelniczej biblioteki. 2. Popularyzacja różnych form książki. 3. Zwiększenie dostępności do nowości czytelniczych dla mieszkańców
Dzielnicy.

24

BO.D5.25/18

Bajkowy Teatrzyk dla dzieci na
Młynówce Królewskiej

41 500,00

Realizacja projektu może przynieść kilka potencjalnych efektów. Jednym z nich jest promowanie wśród najmłodszych odbiorców takich form spędzania
wolnego czasu jak czytanie książek, teatr - co jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie opanowanym przez wirtualną rzeczywistość. Teatrzyk dla dzieci
może być także nośnikiem kultury polskiej i wartości, które zaszczepiane będą w dzieciach od najmłodszych lat.

ODRZUCONY
1

BO.D5.6/18

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zastąpienie każdego kolejnego pomnika w Parku Jordana nowym drzewem.Dnia 9 maja 2018 r. została podjęta
Uchwała Nr CI/2634/18 w sprawie umieszczenia w Parku im. dr H. Jordana popiersi upamiętniających wybitnych Polaków „Ojców Polskiej niepodległości”:
Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Generała Józefa Hallera oraz Generała Kazimierza Sosnkowskiego,
jako domknięcie Galerii Wielkich Polaków XX wieku. Zgodnie z jej założeniami planowane sześć popiersi będą ostatnimi jakie pojawią się na terenie parku.

DRZEWA ZAMIAST POMNIKÓW
W PARKU JORDANA

DZIELNICA VI BRONOWICE
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Sportowe soboty edukacja sportowa
dzieci i młodzieży 2edycja

21 150,00

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1

BO.D6.1/18

Druga edycja projektu. Kształtowanie modelu zdrowego trybu życia.
Geneza propozycji zadania tkwi w ponad 200 letniej tradycji edukacji w zakresie kultury i historii Dzielnicy VI – Bronowice, prowadzonej przez Szkołę
Podstawową nr 50 w Krakowie. Regionalne stroje bronowickie będą nieopłatnie wypożyczane przez Szkołę Podstawową nr 50 uczniom innych szkół,
stowarzyszeniom, fundacjom, oraz mieszkańcom Dzielnicy na cele związane z kultywowaniem tradycji Bronowic zarówno podczas uroczystości
organizowanych w środowisku lokalnym, krakowskim, ale także ogólnopolskim.
Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

2

BO.D6.3/18

Tradycja i nowocześność- stroje
Bronowickie dla SP 50.

10 500,00

3

BO.D6.4/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

10 000,00

4

BO.D6.5/18

50 760,00

Projekt zawiera organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VI Bronowice z Lekkiej Atletyki wraz z rywalizacją sportową.

5

BO.D6.6/18

38 400,00

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice.

6

BO.D6.7/18

Bronowice na "6"
Płatne patrole Policji na terenie
Dzielnicy 6 Bronowice
Bronowianka dla mieszkańców
dzielnicy VI- zawsze w niedzielę

7

BO.D6.9/18

W WAKACYJNYM RYTMIE

11 275,00

8

BO.D6.10/18

„Z przyrodą za pan brat” - edukacja
przyrodnicza w działaniu

26 100,00

Proponowane wydarzenia edukacyjne będą miały korzystny wpływ na integrację społeczeństwa i świadomość proekologiczną. Poszerzenie wiedzy na temat
przyrody spowoduje większą dbałość środowisko i racjonalne korzystanie z jego zasobów.

26 600,00

Udział w warsztatach umożliwi dzieciom kształtowanie kompetencji informatycznych i medialnych, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia oraz
doskonalenie umiejętności aktorskich związanych m.in. z zasadami poprawnej wymowy. Przygotowane przez uczestników warsztatów profesjonalne
krótkometrażowe filmy, teledyski i prezentacje dotyczące historii, kultury i przyrody Bronowic, zostaną udostępnione w Internecie i służyć będą promocji
Dzielnicy VI oraz lokalnych inicjatyw obywatelskich. Zrealizowane podczas warsztatów projekty multimedialne będą pełnić rolę ciekawych materiałów
dydaktycznych dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Materiały te prezentowane będą podczas ogólnodostępnych festynów, których dodatkowy atut stanowić
będzie międzypokoleniowa integracja mieszkańców Bronowic.

9

BO.D6.11/18

Bronowice w oczach dziecka

45 150,00

Celem projektu jest organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ogólnodostępnych na dużej hali sportowej lub na boisku typu Orlik oraz na basenie z sauna i
siłownią dla mieszkańców Dzielnicy VI
Zorganizowany w ramach projektu obóz taneczny dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VI ma na celu ponowną integrację dzieci przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego. Podczas pięciodniowego obozu uczestnicy będą mieli okazję wspólnie spędzić czas podczas zajęć taneczno-ruchowych. W czasie obozu odbędą
się warsztaty z kilku stylów tańca tak, aby uczestnicy mieli okazję poznać rożne formy ruchu.

10

BO.D6.13/18

Bezpieczny Chodnik
Trasa Kulturowa Bronowice Małe Mydlniki

80 000,00

11

BO.D6.14/18

12

BO.D6.15/18

Skwer im. Juliusza Lea

80 000,00

13

BO.D6.16/18

Zielona klasa pod wierzbą

75 000,00

14

BO.D6.17/18

Mali Ratownicy

3 500,00

15

BO.D6.18/18

Roztańczona Zerówka

4 392,00

16

BO.D6.19/18

NOWE KSIĄŻKI W NASZEJ
BIBLIOTECE

12 000,00

17

BO.D6.20/18

Więcej dla psiaków

50 000,00

18

BO.D6.21/18

Film, spektakl, muzyka - bilety dla
Seniorów

14 400,00

19

BO.D6.22/18

20

BO.D6.23/18

WEEKENDY NA SPORTOWO
Wspaniały ogród, zielona trawa świetna zabawa!

26 000,00

7 000,00
80 000,00

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych.
Projekt opiniuje się pozytywnie. Z uwagi na trwające prace nad nowym Systemem Informacji Miejskiej, z dniem jego obowiązywania, oznakowanie trasy będzie
musiało być spójne z wymogami zawartymi w SIM. Podany koszt zależy od materiału i rozmiaru.
Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Juliusza Lea pozwoli uchronić ten teren przez zabudową oraz korzystnie wpłynie na
atrakcyjność okolicy. Mieszkańcy i przechodnie zyskają przestrzeń zieloną sprzyjającą rekreacji na otwartym powietrzu co sprzyja zawężaniu więzi
społecznych. / Teren objęty bieżącym utrzymaniem.
Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie powstanie ogólnodostępnej, zadaszonej przestrzeni umożliwiającej prowadzenie na świeżym
powietrzu rozmaitych aktywności społecznych dla mieszkańców dzielnicy VI.
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Projekt "Roztańczona Zerówka" obejmie wiele aspektów związanych z techniką tańca towarzyskiego, uwzględniając kształtowanie prawidłowej sylwetki,
koordynację, pamięć ruchową oraz rozwój słuchu rytmicznego. W trakcie zajęć dzieci będą miały możliwość nauczenia się takich tańców jak: walc angielski,
samba, chacha, krakowiak, polka, rock and roll. Oprócz nauki kroków do poszczególnych tańców będą również prowadzone zabawy przy muzyce oraz ćwiczenia
rytmiczne rozwijające wrażliwość. Taniec towarzyski cieszy się dużą popularnością i stanowi nieodłączny element życia kulturalnego. Wczesne opanowanie
podstaw pozwoli na łatwiejszą dalszą edukację.
Taniec w parze niesie ze sobą również wiele aspektów natury społecznej, uczy współpracy oraz
asertywności.
1. Zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych. 2. Poszerzenie oferty czytelniczej. 3. Podniesienie poziomu wiedzy i kultury. 4. Kształtowanie gustów
literackich.
Dodatkowe wyposażenie wybiegu dla psów wpłynie korzystnie na komfort jego użytkowania. Obiekt jest licznie wykorzystywany przez właścicieli psów
podczas spacerów w celu doskonalenia umiejętności czworonogów ale również swobodnej zabawy na bezpiecznym obszarze. Doposażenie wybiegu dodatkowo
uatrakcyjni okolicę i urozmaici czas spędzany na wolnym powietrzu.
Głównym efektem realizacji projektu będzie aktywizacja osób starszych w kontekście uczestnictwa w ofercie kulturalnej miasta. Niestety wielu seniorów ma
ograniczony dostęp do oferty kulturanej, głównie przez względy ekonomiczne. Dzięki realizacji projektu ta bariera będzie zwalczana umożliwiając seniorom
dostęp do darmowych biletów na wydarzenia kulturalne w Krakowie.
Projekt dotyczący ogólnodostępnych zajęć sportowych. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.
Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie możliwość skorzystania z bezpiecznego placu zabaw przez dzieci z Przedszkola nr 82 oraz
wszystkich innych dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy VI.

ODRZUCONY

1

BO.D6.2/18

Łączymy Młynówkę Królewską z
Rudawą

2

BO.D6.8/18

"MOBILNY PUNKT INFORMACJI
DLA SENIORÓW"

OPINIA NEGATYWNADziałka 161/5 obr 1 Krowodrza znajduje się w obszarze objętym granicami sporządzanego MPZP „Dolina Rudawy”. Wschodnia część
w/w działki leży na terenach tras komunikacyjnych i zieleni publicznej, a południowo – zachodnia część w/w działki jest przeznaczona pod węzeł komunikacyjny
– skrzyżowanie ul. Na Błonie z Trasą Balicką. Niemożliwa jest w chwili obecnej budowa ścieżki spacerowej na działce 161/5 obr 1 Krowodrza uwzględniając
sporządzany MPZP z jednoczesnym zachowaniem ciągłości z istniejącymi ciągami pieszymi.Chodnik należałoby wykonać w liniach rozgraniczających ul. Na
Błonie, co z kolei wymaga likwidacji przydrożnego rowu i budowę kanalizacji deszczowej, a tym samym rozbudowę całej ulicy. W przypadku rozbudowy drogi
zajdzie konieczność pozyskania terenów należących do osób fizycznych, a koszty takiej rozbudowy znacznie przewyższą maksymalna wartość jednego projektu
BO dla Dzielnicy VI. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach
procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które:- w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami,
politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami
Prezydenta (pkt 4)- które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (pkt 5)- których wymagany budżet całkowity
na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §8 ust. 2 do 4 regulaminu (pkt 2). Dla Dzielnicy VI Bronowice maksymalna wartość jednego
projektu nie może przekraczać 80 000,00zł.
Wycofany

3

BO.D6.12/18

Teren objęty zadaniem znajduje się w obszarze objętym granicami sporządzanego MPZP „Dolina Rudawy”. Na całym rozpatrywanym odcinku ulicy Na Błonie
brak jest istniejącej kanalizacji deszczowej. W stanie istniejącym wody opadowe z ul. Na Błonie spływają na nieutwardzone pobocze. Realizacja chodnika będzie
wiązała się z koniecznością zamknięcia ulicy krawężnikiem, a co za tym idzie realizacji odwodnienia dla zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód
opadowych. W związku z powyższym konieczna będzie budowa kanalizacji deszczowej w ul. Na Błonie. Dlatego też przy budowie chodnika należy wziąć pod
uwagę rozbudowę całości ulicy Na Błonie.Koszty budowy chodnika z uwzględnieniem dokumentacji projektowej, umocnienia nasypu, budowy kanalizacji
opadowej i rozbudowy ulicy znacznie przewyższą maksymalną wartość jednego projektu BO dla Dzielnicy VI.W przypadku rozbudowy drogi zajdzie
konieczność pozyskania terenów należących do osób fizycznych.Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr
XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które:- które naruszałyby
obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (pkt 5)- których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami
finansowymi wskazanymi w §8 ust. 2 do 4 regulaminu (pkt 2). Dla Dzielnicy VI Bronowice maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 80
000,00zł.

Łączymy dzielnice - budowa
chodnika nad Rudawą

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1

BO.D7.1/18

2

BO.D7.3/18

3

BO.D7.4/18

Ogólnodostępny plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 32
UTWARDZENIE POBOCZA ORAZ
ZABEZPIECZENIE WAŁÓW ULICY
EMAUS
WIĘCEJ DARMOWYCH EBOOKÓW W BIBLIOTEKACH NA
ZWIERZYŃCU

140 000,00

Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie możliwość skorzystania z bezpiecznego placu zabaw przez dzieci z dzielnicy VII.

35 000,00

Poprawa estetyki i komfortu mieszkańców.

2 500,00

1. Promocja czytelnictwa. 2. Zwiększenie dostępności nowości wydawniczych dla mieszkańców dzielnicy. 3. Dostęp do nowych form książek.

4

BO.D7.5/18

Rekreacyjne Przegorzały

147 000,00

5

BO.D7.6/18

Chodnik w Przegorzałach

140 000,00

6

BO.D7.7/18

Siłownia napowietrzna przy al.
Focha

17 000,00

7

BO.D7.8/18

Boisko do gier i zabaw
rekreacyjnych.

100 000,00

8

BO.D7.9/18

Przystanek kulturalny "Chełm"

20 600,00

9

BO.D7.10/18

STOP utonięciom !

149 900,00

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZADANIA - ZAŁĄCZNIK DLA PROJEKTU NR BO.D7.5/18Projekt
zakłada wzbogacenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i gości osiedla Przegorzały na ważnym pod względem rekreacji terenie. Budowa nowego chodnika
ma na celu połączenie istniejących dwóch ciągów i domknięcie traktu spacerowego. Budowa chodnika na wnioskowanym odcinku przy ul. Księcia Józefa
przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej i
zwiększy bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców oraz spacerowiczów. Modernizacja siłowni na świeżym powietrzu umożliwi ćwiczenia na bardziej
wygodnych i funkcjonalnych maszynach do ćwiczeń, co zwiększy ilość chętnych do korzystania z siłowni, a tym samym będzie mieć pozytywny wpływ na stan
zdrowia mieszkańców osiedla i gości.
Podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów a także poprawa walorów estetycznych.
Siłownia napowietrzna, będąca przedmiotem realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, ma powstać na terenie pozostającym w trwałym zarządzie
Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 przy al. Marszałka Focha (pomiędzy budynkami B i E, na działce nr 428/3, jedn. ewid. Krowodrza, obręb 14).
Zgodnie z opinią Dyrektora ww. placówki, w przypadku realizacji, zadanie będzie spełniało kryterium ogólnodostępności, gdyż urządzenia siłowni zostaną
zamontowane na terenie dostępnym zainteresowanym osobom, w szczególności mieszkańcom dzielnicy, seniorom z Klubu Seniora przy al. Focha 39,
czytelnikom Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej i młodzieży mieszkającej w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego, przez wszystkie dni w tygodniu w
godzinach od 6.00 do 22.00.
Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych, zwłaszcza wśród lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji
sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, efektywne spędzanie wolnego czasu, rozrywka.
Realizacja projektu Przystanek Kulturalny "Chełm" przyczyni się przede wszystkim do dalszego rozwoju tej placówki i realizowania jednego z jej celów jakim
jest integracja lokalnej społeczności. Nowe zajęcia nie tylko poszerzą ofertę kulturalną Klubu Kultury Chełm, ale także służyć będą seniorom, będąc nową
propozycją na zagospodarowanie przez nich czasu wolnego.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w Dzielnicy VII Zwierzyniec.

10

BO.D7.13/18

Salwator jak na dłoni.

11

BO.D7.14/18

12

BO.D7.15/18

13

BO.D7.16/18

Strona Internetowa krakowskiego
Zwierzyńca

5 000,00

14

BO.D7.17/18

Akademia Decjusza

119 500,00

15

BO.D7.18/18

Zwierzyniec Śpiewa - Warsztaty
Chóralne

16 300,00

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców
Renowacja nawierzchni sali
gimnastycznej w szkole 72

136 250,00

8 400,00
150 000,00

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych (KZ, GS, BP, ZZM, ZIKiT) oraz Plastyka
Miasta pozytywnie opiniuje projekt pn. „Salwator jak na dłoni” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2018 (wniosek nr BO.D7.13/18) z
następującymi uwagami: 1. Wskazany przez wnioskodawcę teren podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Salwator”, gdzie znajduje się w Terenach Zieleni Publicznej o symbolu ZP.2.. W związku z tym Biuro Planowania Przestrzennego zwraca uwagę na
konieczność wyposażenia przedmiotowego obszaru w oświetlenie i elementy małej architektury. Proponowana makieta może zostać zaliczona do obiektów
małej architektury. 2. Wydział Skarbu Miasta informuje, że w odniesieniu do działki nr 293/8 obr. 13 jedn. ewid. Krowodrza prowadzone jest postępowanie (nr
GS-08.6847.2.27.2014.PA) w sprawie ustanowienia służebności przesyłu z przeznaczeniem na eksploatację istniejących sieci wodociągowych oraz sieci
kanalizacyjnych. W odniesieniu do działki nr 293/7 obr. 13 jedn. ewid. Krowodrza nie toczą się żadne postępowania, które mogłyby uniemożliwić realizację
przedmiotowego projektu. 3. Plastyk Miasta wskazuje, że forma przestrzenna makiety będzie nawiązywała do podobnych makiet umieszczonych w przestrzeni
Starego Miasta w Krakowie. Jednakże właściwa ocena merytoryczna będzie możliwa po przedstawieniu projektu makiety. 4. Zarząd Zieleni Miejskiej wskazuje
na konieczność uwzględnienia i bezwzględnego zachowania istniejących drzew i krzewów rosnących na skwerze przy ul. Kościuszki w rejonie zabudowań
klasztornych Sióstr Norbertanek. 5. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w rejonie zabudowań klasztornych prowadzi inwestycję pn.
„Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Zwierzynieckiej”, która dofinansowywana jest ze środków unijnych. Zadanie to posiada wstępne rozwiązania projektowe, a
ostateczny zakres inwestycji będzie możliwy do określenia po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji budowlano – wykonawczej. Ponadto w rejonie
wskazanego skweru przy klasztorze realizowane jest zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od klasztoru do istniejącego odcinka ścieżki przy
Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa”; dla zadania gotowa jest koncepcja, a w połowie
maja br. będzie oferta na przetarg w formule zaprojektuj – zbuduj. Zakłada się, że w rejonie klasztoru Sióstr Norbertanek ścieżka będzie tak zaprojektowana aby
wjazd i wyjazd rowerzystów był skierowany do ruchu ogólnego ul. Księcia Józefa. Wjazd będzie tak zaprojektowany aby powstał pas dla rowerzystów
zlokalizowany na istniejącej powierzchni wyłączonej z ruchu. Ponadto przewiduje się powiązanie ciągu pieszo –rowerowego z istniejącym chodnikiem
usytuowanym przy murze klasztornym i dopuszczenie na nim ruchu rowerowego. Wobec tych faktów oraz w celu uniknięcia kolizji realizacji projektu pn.
„Salwator jak na dłoni” z prowadzonymi inwestycjami, a także zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, na lokalizację makiety (w pasie drogowym) należy uzyskać
pozytywną opinię ZIKiT.
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Zwierzyniec, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych .
Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie możliwość skorzystania z sali gimnastycznej posiadającej nowoczesną i bezpieczną
nawierzchnię przez uczniów szkoły oraz mieszkańców dzielnicy VII.
Projekt odpowiada na konkretną potrzebę mieszkańców Dzielnicy VII Zwierzyniec. Najważniejszym efektem stworzenia strony internetowej dotyczącej tej
dzielnicy będzie zachowanie pamięci o wydarzeniach i miejscach ważnych dla tego miejsca. Będzie to także przyczynek do budowania i wzmacniania lokalnej
tożsamości wśród mieszkańców Zwierzyńca, a prace nad materiałami, które znajdą się na stronie będą mogły przyczynić się także do integracji różnych grup
wiekowych.
Zaproponowane zadanie służy zaspokojeniu potrzeby uczestnictwa w aktywnościach opartych o walory zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi
Decjusza. Jego głównym celem jest zaangażowanie lokalnej społeczności, poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach zlokalizowanych wokół historycznego
obiektu, w poznawanie dziedzictwa kulturowego swojej dzielnicy oraz pogłębienie wiedzy i wzbogacenie doświadczeń w oparciu o autentyczną substancję
zabytkową. Długofalową ideą tego projektu jest uwrażliwienie odbiorców, zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób odpowiedzialnych za dydaktykę na
lokalne wartości historyczne oraz bogactwo kulturowe, jakie kryje w sobie najbliższe miejsce zamieszkania. Efekty zaplanowanych działań będą służyły przede
wszystkim edukacji oraz poprawie kompetencji kulturowych społeczeństwa dzielnicy Zwierzyniec, a także systematycznemu zwiększaniu liczby odbiorców
korzystających z lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.Merytoryczne i organizacyjne założenia tego projektu mogą być realizowane na terenie zespołu
pałacowo-parkowego Willi Decjusza.Uwaga: Ze względu na fakt, iż projekt został złożony także jako projekt ogólnomiejski (zaplanowany niższy budżet ze
względu na mniejszą ilość wydarzeń oraz wymiana jednego z komponentów zadania) celowym jest rozważenie skali realizacji projektu, dzielnicowa, czy
ogólnomiejska.
Projekt Zwierzyniec Śpiewa to propozycja, która może w znacznym stopniu przyczynić się do zainteresowania śpiewem czy muzyką w ogóle. Ciekawe
zagadnienia programowe pozwolą uczestnikom i mieszkańcom Zwierzyńca na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności. W szerszej perspektywie projekt
przyczyni się do aktywizacji mieszkańców Zwierzyńca w sferze artystycznej. Będzie to także przyczynek do wzmacniania procesu integracji wśród mieszkańców
tej dzielnicy.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

16

BO.D7.20/18

Mali Ratownicy

2 900,00

17

BO.D7.21/18

Ośrodek kulturalno-sportowy na
Bielanach

148 825,00

Projekt pożyteczny dla mieszkańców Bielan wspierający integracje społeczności i rekreację poprzez tworzenie miejsc spotkań i aktywności fizycznej..

18

BO.D7.22/18

Półwsie Zwierzynieckie - Nowy
Porządek bez tranzytu!

130 000,00

Obecna organizacja ruchu w obszarze ograniczonym ulicami: Kościuszki – Królowej Jadwigi – al. Focha – al. Krasińskiego została wprowadzona po
wybudowaniu mostu Zwierzynieckiego i ograniczeniu przejazdu – do jednego kierunku jazdy w ul. Królowej Jadwigi. Jej zmiana spowoduje zadowolenie
mieszkańców ulic na których ruch zostanie ograniczony, ale równocześnie niezadowolenie mieszkańców ulic, na których ruch zostanie zwiększony. Z uwagi na
różne preferencje mieszkańców co do kierunku jazdy i możliwości parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania, podczas konsultacji społecznych bardzo trudno
będzie wybrać wersję organizacji ruchu korzystną jednocześnie dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy oraz Miasta, co może spowodować eskalację konfliktów i
brak wyboru wariantu do realizacji.Należy również zauważyć, że utrudnienia dla kierowców jadących od Mostu Zwierzynieckiego w kierunku ul. Piastowskiej
mogą spowodować protesty innych mieszkańców Miasta oraz przeniesienie części tego ruchu na inne ulice np. ul. Jodłową i Starowolską na których na
przeważających odcinkach brak jest chodników umożliwiających bezpieczny ruch pieszych i kolejne protesty mieszkańców. ,

19

BO.D7.26/18

Kino letnie na Zwierzyńcu

55 000,00

Projekt przewiduje zorganizowanie czterech pokazów filmowych dla mieszkańców dzielnicy VII. Budżet złożony przez wnioskodawcę okazał się minimalnie za
niski. Po wprowadzeniu zmian w kosztorysie, zatwierdzonych przez Wnioskodawcę stwierdza się, iż projekt jest możliwy do realizacji.

20

BO.D7.27/18

Plac zabaw pod Kopcem
Piłsudskiego

130 000,00

Projekt przyczyni się do poprawy przestrzeni wspólnej w aspekcie rodzinnych spotkań przy Kopcu Józefa Piłsudskiego. Pozytywnie zmieni wygląd miejsca.
Nowe urządzenia zabawowe wpłyną na podniesienie poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z nich przez dzieci.

21

BO.D7.28/18

Budowa stacji rowerowej przy
Bursztynowym Szlaku nad Wisłą

16 500,00

Zapewnienie podstawowych urządzeń do obsługi rowerów poprawi komfort rowerzystów;zagospodarowanie nieużytku poprawi walory estetyczne okolicy i
pozwoli pieszym oraz rolkarzom w dogodnych warunkach(ławki)przygotować się do jazdy jak również odpocząć po sportowych"szaleństwach"

22

BO.D7.29/18

Plac zabaw przy Plaży Miejskiej na
ul.Księcia Józefa

150 000,00

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie kultury
fizycznej.

ODRZUCONY
1

2

BO.D7.2/18

BO.D7.11/18

CZYSTE WAŁY RUDAWY

Podstawę odrzucenia stanowi § 12 ust. 7 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na
gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków”.Obszar, na którym ma być zorganizowany happening nie należy do Gminy Miejskiej Kraków. Teren jest
własnością Skarbu Państwa, a zarządzającym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Rewitalizacja kompleksu szpitalnego
KCRiO

Projekt nr BO.D7.11/18 pn. „Rewitalizacja kompleksu szpitalnego KCRiO”Przedmiotowy projekt dotyczy wymiany ogrodzenia i uporządkowanie zieleni na
terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i ortopedii przy ul. Modrzewiowej 22.Przedmiotowy projekt podlega odrzuceniu, ponieważ teren na którym
zlokalizowana jest placówka należy do Województwa Małopolskiego. W związku z powyższym nie został spełniony warunek umożliwiający realizację zadania w
ramach budżetu obywatelskiego, tj. lokalizacja na gruncie należącym do Gminy Miejskiej Kraków.
Opinia negatywna.Projekt zakłada położenie nowego asfaltu na ul.Królowej Jadwigi.W bieżącym roku został zlecony remont nawierzchni ul.Królowej Jadwigi
na odc.od ul.Focha do ul.t.Kościuszki§ 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

3

BO.D7.12/18

Nowy asfalt na ul. Królowej Jadwigi

4

BO.D7.19/18

Wyrusz na przygodę

Nie dostarczono listy z podpisami osób popierających projekt.Wnioskodawczyni w rozmowie telefonicznej poinformowała , że nie będzie listy poparcia.

5

6

7

BO.D7.23/18

BO.D7.24/18

BO.D7.25/18

Bezpieczna zabawa dla dzieci - plac
zabaw w parku Decjusza

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie bezpiecznego ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w miejscu istniejącego placu zabaw, m.in. poprzez
budowę nawierzchni bezpiecznych, ogrodzenie terenu oraz zainstalowanie nowych urządzeń oraz ławek.Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest aktualnie na
etapie uzgodnienia projektu wielopokoleniowego placu zabaw, tzw. 'Smoczego Skweru' w Parku Decjusza i procedowania pozwolenia na budowę dla
przedmiotowej inwestycji. Projektowany ‘Smoczy Skwer’ obejmuje teren istniejącego placu zabaw oraz najbliższe otoczenie. Kompleksowa realizacja prac
budowlanych dla wspomnianego zadania planowana jest w roku 2018. W związku z powyższym nie jest zasadne przeznaczanie środków na budowę
bezpiecznego ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w miejscu istniejącego placu zabaw, gdyż we wskazanym miejscu będzie już nowy, wybudowany w roku 2018
‘Smoczy Skwer’.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16
grudnia 2015r.§12. ww. regulaminu głosi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

Siłownia dla wszystkich - przy
wałach Rudawy

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada Budowę siłowni napowietrznej przy wałach Rudawy, w rejonie ulic Korzeniowskiego i Emaus (fragment działki nr
581 obr. 11 Krowodrza ).Zgodnie z pismem znak: ID.454.4.9.2018 Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 30.04.2018r., działka
581 znajduje się w obszarze inwestycji polegającej na rozbudowie drogi publicznej ul. Emaus, i jest objęta w tym zakresie odpowiednimi umowami zawartymi
zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ). Z uwagi na powyższe tut. Jednostka negatywnie
weryfikuje przedmiotowy projekt do czasu ukończenia inwestycji związanej z rozbudową drogi. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta
Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.
PROJEKT ODRZUCONYProjekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: – pkt 2 zgodnie z którym nie mogą być realizowane zadania „których wymagany budżet całkowity na
realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu”Koszt budowy nowego mostu (zgodnie z uzyskanymi wytycznymi)
wraz z drogą dojazdową, chodnikami znacząco przekroczy planowane we wniosku środki finansowe i wyniesie szacunkowo – 695 938,92 PLN brutto– pkt 4
zgodnie z którym nie mogą być realizowane „zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami…”W związku z sporządzanym miejscowym planem przestrzennym „Dolina Rudawy” podjętym Uchwałą nr XLVII/855/16 Rady Miasta Krakowa z
dnia 08.06.2016r. W projekcie ww. planu miejscowego ujęta została droga o symbolu KDZ.1 wraz z nowym mostem na rzece Rudawie, natomiast istniejący
mostek na przedłużeniu ul. Zakliki z Mydlnik i ul. Podłużnej stanowić będzie drogę dojazdową (KDD.1), ciąg pieszy i rowerowy w połączeniu z parkiem nad
Rudawą. – pkt 7 zgodnie, z którym nie mogą być realizowane zadania „które są planowane do realizacji na gruntach nienależących do Gminy Miejskiej
Kraków”Tereny leżące wokół istniejącego mostu, na których wybudowany ma być nowy drewniany mostek pieszo- rowerowy należą do Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

Mostek pieszo rowerowy nad rzeką
Rudawą w ciągu ul.Podłużnej

DZIELNICA VIII DĘBNIKI
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
Zmiana zagospodarowania terenu poprzez wykonanie nasadzeń drzew, krzewów poprawi estetykę i atrakcyjność ul. Kapelanka. Realizacja projektu pomoże w
wychwytywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu i poprawi komfort życia mieszkańców.
Udział w projekcie gwarantuje czynne spędzanie czasu wolnego, integrację środowiska loklanego i wspólną zabawę. Umożliwi zainteresowane sportem dzieci,
młodzieży i dorosłych z terenu Dzielnicy VIII. Pozwoli też na efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej SP133. . „Sportowe soboty w SP133”
realizowane były się w latach 2015, 2016 i 2018 w ramach trzech edycji Budżetu Obywatelskiego. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych zamieszkujących teren Dzielnicy VIII.

1

BO.D8.2/18

Zielona Aleja Kapelanka

67 400,00

2

BO.D8.6/18

Sportowe Soboty w SP133

11 810,00

3

BO.D8.7/18

Gronostajowa - nakładka asfaltowa

99 000,00

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów;koszty utrzymania nawierzchni asfaltowej

4

BO.D8.9/18

STOP utonięciom !

107 750,00

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Dzielnicy VIII Dębniki.

5

BO.D8.11/18

Nie daj się zalać!!!

72 500,00

Zakup wskazanego sprzętu podniesie bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy VIII oraz przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej OSP Kostrze

5 100,00
4 000,00

Projekt dotyczący ogólnodostępnych treningów biegowych. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.

6

BO.D8.12/18

7

BO.D8.14/18

8

BO.D8.15/18

9

BO.D8.16/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

20 000,00

10

BO.D8.18/18

Nowoczesna biblioteka moich
marzeń

30 000,00

11

BO.D8.19/18

Letni Ogród Kultury w Pychowicach

72 000,00

BO.D8.20/18

Poprawa bezpieczeństwa przejścia
dla pieszych na ul.Praskiej w
rej.bud.63 poprzez montaż progów
zwalniających.

8 500,00

12

Pomagamy i uczymy pomagać

Proponuje się przyjęcie tego projektu przede wszystkim z uwagi na możliwość podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa.
Zakupy urządzenia AED oraz fantomu i organizacja szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej przyczynią się do podniesienia poziomu świadomości
i wiedzy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w
kolejnych latach.

"Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców"
Platforma pod gniazdo bocianie przy
Parku Na Zakrzowieckiej

10 000,00

13

BO.D8.22/18

W zdrowym ciele zdrowy duch

45 000,00

14

BO.D8.23/18

Nie bój się powodzi w Tyńcu

70 000,00

15

BO.D8.24/18

Zielone Dębniki

63 000,00

16

BO.D8.25/18

Zaczytaj się w Krakowie

55 350,00

17

BO.D8.26/18

18

BO.D8.27/18

19

BO.D8.31/18

ODRZUCONY

Mali Ratownicy

Bezpłatne kursy komputerowe dla
seniorów
Sala motoryczna dla dzieci i
młodzieży

Platforma pod bocianie gniazdo będzie stanowiła atrakcję i ciekawostkę przyrodniczą. Lokalizacja nieopodal przestrzeni wspólnej pozwoli prowadzić
obserwacje ornitologiczne i może przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
1. Stworzenie wielooddziałowej filii Biblioteki Kraków, która będzie pełniła funkcję lokalnego centrum kultury. 2. Zwiększenie dostępu do zbiorów i usług
Biblioteki dla mieszkańców Dzielnicy.
Stworzenie ogrodu rekreacyjnego wraz z ogrodem społecznym w miejscu zaniedbanej przestrzeni, sprawi, że miejsce nieco zapomniane stanie się oazą,
miejscem rekreacji, ale także edukacji ekologicznej mieszkańców integrując lokalną społeczność.
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników przejścia.
Siłownia zewnętrzna street workout zwiększy atrakcyjność tego terenu. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych
aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i
dorosłych.
Zakup wskazanego sprzętu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Dzielnicy VIII oraz zwiększy możliwości niesienia
pomocy mieszkańcom dotkniętym skutkami powodzi.
zmiana zagospodarowania terenów poprzez nowe nasadzenia poprawią estetykę i atrakcyjność dzielnicy VIII. Nasadzenia pomogą w wychwytywaniu pyłu
zawieszonego w powietrzu i poprawią komfort życia mieszkańców.
1. Promocja czytelnictwa. 2. Uatrakcyjnienie oferty biblioteki. 3. Zwiększenie dostępności do nowości wydawniczych dla mieszkańców Dzielnicy.

2 900,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

3 000,00

Brak efektów długoterminowych.

29 150,00

Poprawa warunków dla osób korzystających, wzbogacenie i uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć. Propagowanie postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej
osób uczęszczających.

1

BO.D8.1/18

Bezpieczne przejście na ul.Brożka

2

BO.D8.3/18

PLAC AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU DLA MŁODZIEŻY
NA ZAKRZÓWKU

3

BO.D8.4/18

USPOKOJENIE RUCHU
SAMOCHODOWEGO NA ULICY
DOBROWOLSKIEGO

Zgłoszony projekt pn. Bezpieczne przejście na ul. Brożka dotyczy terenu, który nie znajduje się w Dzielnicy VIII Dębniki. Zgodnie z zapisami Statutu do zakresu
działania Dzielnicy należy wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej
mieszkańców. W związku z tym przedłożony wniosek został odrzucony.
Wniosek budżetu obywatelskiego wykonanie ogólnodostępnego terenu sportowego o wymiarach 20x40 m.Teren wskazany we wniosku podlega ustaleniom
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon św. Jacka – Twardowskiego” (Uchwała Nr CXII/1698/14 Rady Miasta
Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.) Działka nr 189/4 znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o symbolu MW/U.3 z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami wielorodzinnymi mieszkalno-usługowymi, budynkami usługowymi,
działka nr 189/3 znajduje się w zieleni o symbolu ZN.3 z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępną zieleń naturalną w ramach parku
krajobrazowego.Z odpowiedzi uzyskanej od Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, do którego tut. Jednostka zgłosiła się o opinię, wynik, iż
realizacja ww. projektu nie jest zgodna z zapisami obowiązującego planu. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą
nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które
w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
PROJEKT ODRZUCONY Ul. Dobrowolskiego nie została zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych, jest zatem drogą wewnętrzną. Zgodnie z Ustawą z dnia
20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym art. 2 pkt. 10 ul. Brucknera oraz ul. Hufcowa są drogami publicznymi gminnymi i dlatego przecięcie ul. Dobrowolskiego z
w/w drogami nie stanowi w ogóle skrzyżowania, a jeżeli nie zastosowano odpowiedniego oznakowania regulującego pierwszeństwo, to należy stwierdzić, że ul.
Dobrowolskiego jest podporządkowaną w stosunku do ul. Brucknera i ul. Hufcowej.Rodzaj skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią stosowany w strefach
uspokojenia ruchu charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Celem takiego ukształtowania jest podkreślenie
charakteru strefy uspokojonej, tj. brak pierwszeństwa pojazdów przed pieszymi oraz ograniczenie prędkości.W chwili obecnej na przedmiotowej ulicy brak jest
chodników i jest ona odwodniona powierzchniowo w kierunku nieutwardzonych poboczy oraz rowów przydrożnych, z uwagi na brak miejskiej sieci kanalizacji
opadowej.Podniesienie tarczy przecięcia ul. Dobrowolskiego z ulicami: Brucknera i Hufcową bez budowy odwodnienia może zaburzyć przepływ wód
opadowych. Należy podkreślić, że konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego oświetlenia wyniesionej tarczy przecięcia w/w ulic. W związku z
powyższym konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej m.in. budowę chodnika, odwodnienie i oświetlenie. Ze względu na złożoność
tematu kwota przeznaczona na realizację jednego projektu w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na terenie Dzielnicy VIII Dębniki jest
niewystarczająca na wykonanie opisanego zakresu.W związku z powyższym, opiniuje się negatywnie propozycję zadania w ramach budżetu obywatelskiego
p.n.: „Uspokojenie ruchu samochodowego na ul. Dobrowolskiego” na podstawie § 12 ust. 2, który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie
mogą być realizowane zadania, których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi (…). Należy zaznaczyć, że Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w roku 2017 wnioskował o umieszczenie na liście rankingowej zadań inwestycyjnych do budżetu Miasta
Krakowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej prognozie Finansowej – Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata kolejne zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa
ul. Dobrowolskiego w Krakowie” na odcinku dł. 1100 mb od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kozienickiej” z kwotą 9 928 198 zł, jednakże przedmiotowe
zadanie nie zostało wprowadzone do BMK 2018 r. i obowiązującego WPF – WPI.W celu rozbudowy ul. Dobrowolskiego konieczne będzie wejście w tereny
stanowiące własność osób prywatnych.W ramach budżetu obywatelskiego na poziomie ogólnomiejskim również brak byłoby możliwości realizacji zadania
polegającego na rozbudowie ul. Dobrowolskiego, gdyż zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r. nie mogą być realizowane zadania, których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami
finansowymi oraz które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (§ 12 ust. 2 i 6).

4

5

6

7

BO.D8.5/18

BO.D8.8/18

BO.D8.10/18

BO.D8.13/18

Chodnik przy ul. Kobierzyńskiej

BO.D8.5/18 – „Chodnik przy ul. Kobierzyńskiej””PROJEKT ODRZUCONY Wnioskowany do wykonania zakres rzeczowy, polegający na budowie chodnika dla
pieszych wzdłuż ul. Kobierzyńskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gwieździstą a ul. Lubostroń, ujęty jest do realizacji w ramach zadania
programowego p.n.: „Rozbudowa ul. Lubostroń”. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podpisał umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej rozbudowy ul. Lubostroń wraz z włączeniem (typ RONDO) do ul. Kobierzyńskiej. Przedmiotowe opracowanie obejmuje również chodnik wzdłuż ul.
Kobierzyńskiej na odcinku od ul. Gwieździstej do ul. Bieniarzówny (okolice przejścia dla pieszych). Mając powyższe na uwadze, opiniuje się negatywnie projekt
zgłoszonego zadania zgodnie z § 12 ust. 4 uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., który stanowi, że „W ramach procedury
budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.”
Dodatkowo informuję, że budowa chodnika na wskazanym odcinku dł. ~250 mb oszacowana została na kwotę 210 000 zł - limit jednego projektu w ramach
budżetu obywatelskiego na poziomie Dzielnicy VIII Dębniki wynosi 120 000 zł. Zgodnie z § 12 ust. 2 uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia
16.12.2015 r. „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, których wymagany budżet całkowity na realizację jest
niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu”.

Zakup ścianki wspinaczkowej do
"Zielonego ogrodu"

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zakup ścianki wspinaczkowej do Zielonego ogrodu przy ul. Zakrzowieckiej realizowanego przez Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie. W chwili obecnej procedowane jest pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury UMK. Na tym etapie nie jest możliwy podział
inwestycji w celu wyodrębnieniu etapu możliwego do finansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja musi być realizowana w całości lub w
określonych częściach, a kwota przeznaczona na ten projekt, czyli 44.400,00zł nie jest wystarczająca na realizację żadnego z etapów.

Rewitalizacja części wspólnej ROD
Dębniki

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zakup i ustawienie 10 sztuk ławek na terenie ROD Dębniki oraz montaż 5 latarni oświetleniowych wyposażonych w
źródła światła LED o mocy 50 w zapalanych na czujnik ruchu.Zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonego przez Krajową
Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku:Rodzinny Ogród Działkowy stanowi wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na
cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w
infrastrukturę ogrodową.Przy czym zgodnie z §8 ww. regulaminu, działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na
podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić
należy, iż teren ROD jest skierowany w głównej mierze do grupy społecznej obejmującej osoby należące do związku działkowców oraz ich rodzin, tak więc
przedmiotowy projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców dzielnicy, które warunkuje możliwość realizacji zadania.Zgodnie z
Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach
procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:1) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Dzielnicy
w przypadku zadań o charakterze lokalnym, a mieszkańców miasta w przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim;Ponadto, z informacji z Wydziału Skarbu
wynika, iż działka nr 113/12, obr. 10 Podgórze zagospodarowana została przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców na cele Rodzinnego
Ogrodu Działkowego "Dębniki" w Krakowie. Stowarzyszenie Ogrodowe nie legitymuje się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości. W Wydziale
Skarbu Miasta prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku Stowarzyszenia Ogrodowego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z dniem 19
stycznia 2014 r. przez Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania przedmiotowej działki w trybie art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.W związku z powyższym, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości realizacji powyższego zadania.

Połączenie traktu rowerowego od
Brożka do Grota-Roweckiego

PROJEKT ODRZUCONYProjekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – pkt 6 zgodnie z którym , w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „
zadania które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności”, pkt 7 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania „ które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków…”, oraz pkt. 2
„których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi….”Powodem odrzucenia „projektu” BO.D8.13/18- „Połączenie traktu
rowerowego od Brożka do Grota – Roweckiego” jest brak terenu w istniejącym pasie drogowym ul. Grota Roweckiego pozwalającym na lokalizację ścieżki
rowerowej o szerokości minimalnej 2m oraz konieczność wejścia w działki niebędących własnością Gminy Miejskiej Kraków w przypadku jej budowy.Ponadto
sugerowane przestawienie słupa wysokiego napięcia lub ingerencja w lokalizację barier dźwiękochłonnych w taki sposób, aby pozyskać teren pod ścieżkę
rowerową powoduje wygenerowanie kosztów znacząco przekraczających budżet.Należy dodatkowo nadmienić, że zmiana lokalizacji słupa wysokiego napięcia
(niebędącego własnością ZIKiT) spowoduje jego posadowienie na działce niebędącej własnością GMK, zmiana lokalizacji barier dźwiękochłonnych jest
niemożliwa do realizacji ponieważ poza koniecznością wejścia w działki niebędące własnością GMK, teren poza ekranami akustycznymi na analizowanym
odcinku jest terenem zagospodarowanym i uzbrojonym gdzie funkcjonują drogi dojazdowe i inne elementy służące istniejącemu zagospodarowaniu.
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BO.D8.17/18

BO.D8.21/18

BO.D8.28/18

BO.D8.29/18

BO.D8.30/18

Oświetlony Zakrzówek - montaż
oświetlenia przy ul. Wyłom

Ratujmy Kapliczki

ul. Wyłom”PROJEKT ODRZUCONY Wnioskowany do wykonania zakres rzeczowy, polegający na budowie oświetlenia ul. Wyłom na odc. od ul. Twardowskiego
do okolic wjazdu do punktu nurkowego, ma zostać wykonany w ramach inwestycji ogólnomiejskiej związanej z budową Parku Zakrzówek, której integralną
częścią jest branża instalacji elektrycznej oświetleniowej m.in. wzdłuż ul. Wyłom. Mając powyższe na uwadze, opiniuje się negatywnie projekt zgłoszonego
zadania zgodnie z § 12 ust. 4 uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., który stanowi, że „W ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami,
w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.”
Projekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa – pkt 7 zgodnie z którym , w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „ zadania planowane do
realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków” . Kapliczka planowana do renowacji zlokalizowana jest poza granicą pasa drogowego t. j. na
działce sąsiedniej nr 316 obr.73 Podgórze stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

ZIELONY PRZYSTANEK
LUDWINÓW

OPINIA NEGATYWNA.Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie planuje jeszcze w br. wyremontować donice zlokalizowane przy schodach
prowadzący „do” i „z” przystanków „Ludwinów” przy ul. Konopnickiej oraz zamontować ławkę na przystanku autobusowym „Ludwinów” w kierunku Ronda
Grunwaldzkiego (na przystanku „Ludwinów” w stronę Wieliczki brak jest możliwości zamontowania ławeczki ze względu na obecne ukształtowanie terenu),
natomiast Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie roku bieżącym oraz w latach następnych planuje wykonać obsadę bylinową przedmiotowych kwietników.W
związku z powyższym, na podstawie § 12 ust. 4 uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., który stanowi, że „W ramach procedury
budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.” opiniuje
się negatywnie zakres rzeczowy wskazany do wykonania w ramach propozycji zadania w ramach budżetu obywatelskiego p.n.: „Zielony przystanek Ludwinów”.

450m ścieżki rowerowej w drodze
do Tyńca

PROJEKT ODRZUCONY Zakres proponowany przez Wnioskodawcę pt.: „450m ścieżki rowerowej w drodze do Tyńca” jest umieszczony jako zadanie w
Budżecie Miasta Krakowa z finansowaniem i realizacją w roku 2018 pt.:” Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa- ul. Tyniecka
w Krakowie” ZIKIT/T1.145/16, uniemożliwia to zaopiniowanie zgłoszonego zadania pozytywnie, gdyż zgodnie z § 12 ust. 4 do uchwały nr XXXIV/566//15 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., „zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w
tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”; nie mogą być
opiniowane pozytywnie. Jednocześnie informujemy, iż powyższe zadanie budżetowe znajduje się na etapie ponownego ogłoszenia przetargu w formule
zaprojektuj- wybuduj, której realizacja jest przewidziana na 30 listopada 2018r.

Bulwarami na kółkach - Dębniki

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wybudowanie pochyłego chodnika (podjazdu) w miejscu, gdzie w zasięgu wzroku jedyną możliwością dotarcia do
asfaltowej ścieżki nad Wisłą są strome schody.Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obszarze zabytkowych Bulwarów Wiślanych które
zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 czerwca 2011 r. pod nr rej.: A-1260/M. Zgodnie z art. 36 ust.
1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w
tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą
zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z
wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem
albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinię do Miejskiego Konserwatora Zabytków w
sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 25.04.2018r. pismem znak: KZ-03.4120.6.355.2018.JW Miejski Konserwator Zabytków wskazał, iż realizacja
podjazdów jest możliwa jedynie poprzez sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej oraz kompleksowego zagospodarowania całego obszaru Bulwarów
Wiślanych. Inwestycja taka przekracza możliwości finansowania z Budżetu Obywatelskiego. Ww. polityka jest potwierdzona zapisami obowiązującego na tym
obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły” ( Uchwała Rady Miasta Nr LXXXI/1240/13 z dnia 11.09.2013r. ). Zgodnie z §
12 ust. 2 ww. miejscowego planu, niezbędne jest spójne i całościowe kształtowanie przestrzeni publicznych, na podstawie dokumentacji o szerokim zakresie
opracowania.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi
w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta.
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BO.D8.32/18

Wskazany do wykonania w ramach propozycji zadania w ramach budżetu obywatelskiego p.n.: „Dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Komandosów 29 w
Krakowie” w znaczącej części zlokalizowany jest na działkach, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” oraz w
części w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 25 im. T. Kościuszki”Wprowadzenie wnioskowanego uspokojenia ruchu, polegające na ustawieniu szykany przy
przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły z uwagi na istniejące zjazdy, miejsca parkingowe, bliską odległość od skrzyżowania oraz łuku poziomego, jak również
mając na uwadze kwestię przejezdności i widoczności, negatywnie opiniuje się ustawienie szykany na przejściach dla pieszych w okolicach szkoły, które
posiadają już dodatkowe oznakowania z powodu bliskiego sąsiedztwa ze szkołą. Mając powyższe na uwadze, opiniuje się negatywnie zgłoszoną propozycję
zadania na podstawie § 12 ust. 6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia
16.12.2015 r., w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób
trzecich, w tym prawa własności.Dodatkowo należy podkreślić, że teren, na których wskazano do wykonania w ramach przedmiotowej propozycji zadania,
zakres rzeczowy, objęty jest procedowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”.

Dodatkowe miejsca parkingowe przy
Komandosów 29 w Krakowie

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1

BO.D9.1/18

Doposażenie skweru przy ul.
Waleriana Łukasińskiego

72 000,00

2

BO.D9.2/18

WAKACJE ZE SZPADĄ

6 500,00

Zielony teren przy ul Łukasińskiego jest usytuowany w bezpośredniej bliskości dwóch bloków, wielu domów jednorodzinnych oraz na trasie codziennych
wędrówek wielu osób, jednak żaden inny teren okolicy nie zapewnia możliwości zatrzymania się na odpoczynek czy zabawę dla dzieci. Dlatego niewielki,
ciekawie wyposażony ogólnodostępny skwer wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na
wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu przyrody.
Projekt dotyczący rozwoju szermierki, korzystnie wpływa na rozwój fizyczny, poprawia refleks, koncentrację oraz szybkość.

3

BO.D9.3/18

Do Wilgi - promenada spacerowa

72 000,00

Wnioskowana do realizacji wymiana oświetlenia poprawi bezpieczeństwo oraz zwiększy komfort osób korzystających z ciągu ul. Do Wilgi

4

BO.D9.4/18

6 500,00

Brak efektów długoterminowych.

5

BO.D9.5/18

6 500,00

1. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu Seniorów. 2. Rozszerzenie oferty fili bibliotecznej. 3. Niwelowanie barier komunikacyjnych i międzypokoleniowych.

6

BO.D9.9/18

7

BO.D9.10/18

8

BO.D9.16/18

9

BO.D9.17/18

10

BO.D9.18/18

Mam tę moc - zajęcia tanecznobaletowe dla dzieci
Zaskocz wnuczka - wyślij mu
zaproszenie na Facebooku
Modernizacja boiska do piłki
plażowej na kS Borek Kraków
BORKOWSKIE OGRODY
OSIEDLOWE II ETAP
Ogrodzenie boiska szkolnego w
Łagiewnikach

60 000,00

Mali Ratownicy

3 400,00

Plac zabaw w Łagiewnikach

71 500,00
20 000,00

72 000,00

Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka,
aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
zmiana zagospodarowania terenu poprawi estetykę i atrakcyjność terenu w osiedlu. Nowe nasadzenia pomogą w wychwytywaniu pyłu zawieszonego w
powietrzu a realizacja projektu poprawi komfort życia mieszkańców.
Poprawa jakości życia okolicznych mieszkańców. Zabezpieczenie przed dewastacją budynków sąsiadujących z obiektem. Zwiększenie bezpieczeństwa osób
przebywających w pobliżu odbywających się rozgrywek na boisku.
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Plac zabaw, którego budowa jest przedmiotem wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, ma powstać na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. A.
Fredry 65-71. Plac zabaw, jeżeli zostanie zbudowany, będzie spełniał kryterium ogólnodostępności, gdyż będzie dostępny całą dobę. Plac ten, z uwagi na
proponowane usytuowanie, będzie można również w przyszłości rozbudować o dodatkowe urządzenia i sprzęty. Długoterminowym skutkiem realizacji
powyższego zadania będzie możliwość skorzystania z bezpiecznego placu zabaw przez dzieci z dzielnicy IX.

11

BO.D9.19/18

12

BO.D9.21/18

13

BO.D9.23/18

14

BO.D9.24/18

15

BO.D9.25/18

Międzypokoleniowe warsztaty
teatralne
Aktywny i sprawny senior z
Łagiewnik i Borku Fałęckiego
Połączenia piesze ciagów n/rzeka
Wilgą z ul.Do Wilgi
remont chodnika przy ul.
Cegielnianej
Remont ul.Nowotarskiej

60 000,00

Brak efektów długoterminowych.

50 000,00

Brak efektów długoterminowych.

40 000,00

Przedmiotowy projekt zakłada utwardzenie istniejącego przedeptu od alejek asfaltowych n/rzeką Wilga w kierunku wschodnim, wzdłuż ogrodzenia
istniejącego placu zabaw do włączenia się przy istniejącym ciągu pieszym w ul. Do Wilgi. Budowa chodnika zgodnie z ww. założeniami poprawi warunki
funkcjonalno- przestrzenne związane z komunikacją pieszą, na wskazanym terenie, wpłynie również pozytywnie na jego odbiór estetyczny.

70 000,00

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników chodnika

65 000,00

Poprawa warunków drogowych i bezpieczeństwa użytkowników jezdni oraz chodnika

ODRZUCONY
1

2

3

4

BO.D9.6/18

BO.D9.7/18

BO.D9.8/18

BO.D9.11/18

Magnoliowy zagajnik

podczas weryfikacji uzyskano opinię z Wydziału Skarbu Miasta UMK z której wynika, że działki nr 235/23 i 235/24 obr. 47 Podgórze, na których zaplanowano
Magnoliowy zagajnik objęte są decyzją AU-2/6730.2/2043/2012 o ustalenie warunków zabudowy.

Zielony parking przy ul. Fredry

Opinia negatywna. Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
„regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:- pkt.4, które w dniu zgłoszenia
stają w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i innymi Uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.
Wnioskowany projekt Budżetu Obywatelskiego zakłada wykonanie zielonego
parkingu z płyt ażurowych wzdłuż ul. Fredry- boczna, na części działek nr 82/51 oraz 82/52 obr. 47 Podgórze. Zadanie zostało negatywnie zaopiniowane
przez:- Biuro Planowania Przestrzennego – zgodnie z pozyskaną opinią „ realizacja miejsc postojowych na części działek gminnych nr 82/51 oraz 82/52 obr 47
Podgórze pogorszy w przyszłości warunki zagospodarowania w/w działek w sytuacji ich zabudowy, tym bardziej ,że działki te przeznaczone są pod
budownictwo wielorodzinne”. W przyjętym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa działka
znajduje się z kategorii zagospodarowania terenu MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.- Wydział Skarbu Miasta – zgodnie z pozyskaną opinią
działka nr 82/52 obr 47 Podgórze objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Ponadto prowadzone jest postępowanie w sprawie sprzedaży w/w
działki w drodze przetargu. Równocześnie z informacji pozyskanej z Wydziału Kształtowania Środowiska -w nawiązaniu do Kierunku Rozwoju i Zarządzania
Terenami Zieleni w Krakowie na 2017-2030 działka nr 82/52 obr 47 Podgórze może być przeznaczona do pełnienia ogólnodostępnej zieleni osiedlowej.

Zielony skwerek - łąka do rekreacji i
wypoczynku.

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie na terenie dziełek nr ew.: 82/60, 82/57 i 82/54 w obrębie 47 zieleńca w formie łąki kwietnej
zagospodarowanej poprzez, obsadzenie tego miejsca krzewami, klombami kwiatów oraz wyłożenie płytami wydeptanej już przez mieszkańców ścieżki, a także
posadowienie kilku ławek.Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Skarbu, dla ww. działek toczy się postępowanie w sprawie ich sprzedaży. Biorąc
pod uwagę powyższe, negatywnie weryfikuje się projekt. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w
dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

BEZPIECZNI PIESI, BEZPIECZNI
KIEROWCY.

Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXXIV/566/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.w sprawie regulaminu
budżetu obywatelskiego;w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:-pkt.6-które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa
osób trzecich, w tym prawa własności.Wnioskowany projekt zakłada montaż 2 sztuk progów zwalniających w ulicy Żywieckiej(w rejonie klubu Iskierka oraz
pomiędzy ul. Żywiecką-boczną a ul.Goryczkową), a także zainstalowanie znaku drogowego nakazujacego ograniczenie prędkości do 40 km/h.Zadanie zostało
negatywnie zaopiniowane z uwagi na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach oraz warunki terenowe tj.:na przedmiotowej ulicy
kursują autobusy komunikacji miejskiej,brak odpowiedniej szerokości jezdni koniecznej do montażu wyspowych progów zwalniających, a także odległości od
skrzyżowania i przejścia dla pieszych, znaczne nachylenie terenu oraz łuki poziome jezdni.Ponadto ul. Żywiecka objęta jest strefowym ograniczeniem prędkości
do 40 km/h na odcinku od ul.Zawiłej do ul.Zdunów.

Zbrojarzy 21 GO GREEN
dofinansowanie przyłączenia do
MPEC

5

BO.D9.12/18

6

BO.D9.13/18

7

BO.D9.14/18

profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców
Budowa progu zwalniającego

8

BO.D9.15/18

Park w Łagiewnikach

9

BO.D9.20/18

TAK DLA WILGI – zieleń w Parku
Rzecznym Wilga

10

BO.D9.22/18

Podstawę odrzucenia stanowi § 4 ust. 2 oraz § 12 ust. 6-8 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.Realizacja projektu jest planowana na działkach osób fizycznych zrzeszonych we Wspólnocie Mieszkaniowej
Zbrojarzy 21. Wskazana we wniosku działka nr 735/2 obr. 33 Podgórze nie jest działką należącą do Gminy Miejskiej Kraków, a działka 341/2 obr. 33 nie figuruje
w ewidencji gruntów. Ponadto, celem projektu jest pozyskanie dofinansowania do jego części co jest sprzeczne z wymienionym powyżej § 12 ust. 8: „w ramach
BO nie mogą być realizowane zadania które zakładają realizacje jedynie części zadania – wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia
środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt”.
Nie dostarczono listy poparcia
Nie dostarczono listy poparcia
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie w obszarze dziełek nr ew.: 82/61, 82/58, 82/55, 82/40, 82/30, 82/11, 82/24 w obrębie 47 terenu zieleni o
funkcji wypoczynkowej pomiędzy ul. G .B. Roi, Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem jordanowskim i boiskami sportowymi.Zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Wydział Skarbu, dla ww. działek toczy się postępowanie w sprawie ich sprzedaży. Biorąc pod uwagę powyższe, negatywnie weryfikuje się
projekt. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi
w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta;
Nie dostarczono listy poparcia
Opinia negatywna. Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
„regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:- pkt.4, „ które w dniu zgłoszenia
stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i innymi uchwałami rady i zarządzeniami Prezydenta”. Wniosek projektu zakłada montaż tablicy informacyjnej w rejonie skrzyżowania ul.
Odrzańskiej/ Cegielnianej. Wniosek uzyskał negatywną opinię Plastyka Miasta Krakowa zgodnie z którą, dla zachowania ładu estetycznego i harmonijnie
ukształtowanej przestrzeni należy zachować jednolity wzór nośników informacji wizualnej na obszarze Miasta Krakowa a wszystkie nowe nośniki informacyjne
będą projektowane w ramach kompleksowego projektu Systemu Informacji.Nadmieniamy również, że w chwili obecnej procedowany jest projekt uchwały w
sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” oraz rozpoczęto
prace nad kompleksowym systemem informacji miejskiej.

Tablica informacyjna na Osiedlu
Cegielniane

DZIELNICA X SWOSZOWICE
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
Opatkowicka integracja pod
chmurką
Bezpieczne Opatkowice
"Biblioteka zawsze po drodze, nie
mijam - wchodzę."

BO.D10.3/18

2

BO.D10.4/18

3

BO.D10.6/18

4

BO.D10.7/18

Coś nam się jeszcze od życia należy

4 000,00

5

BO.D10.9/18

Sztuczna nawierzchnia placu zabaw
filii Przedszkola 145

56 000,00

Długoterminowym skutkiem realizacji zadania, będzie poprawa bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych oraz spoza przedszkola przebywających na placu zabaw.

BO.D10.10/18

Dodatkowa wiata przystankowa na
pętli Pod Fortem

53 000,00

Projekt zakłada instalację wiaty przystankowej na pętli autobusowej „Pod Fortem” dla przystanku linii 114.Od stycznia br. funkcjonuje nowa linia 114, dla której
w obrębie istniejącej pętli utworzono odrębne stanowisko (przystanek). Instalacja wiaty na tym przystanku zwiększy komfort i bezpieczeństwo pasażerów
korzystających z nowowprowadzonej linii autobusowej, zwłaszcza podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

6

50 500,00

Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na
świeżym powietrzu, integracja lokalnej społeczności.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice.
1. Uatrakcyjnienie oferty biblioteki 2. Szerszy dostęp do nowości wydawniczych, literatury obcojęzycznej dla mieszkańców dzielnicy. 3. Umożliwienie
mieszkańcom spotkania z autorami książek oraz aktorami.
Brak efektów długoterminowych. Dzięki realizacji wniosku nastąpi aktywizacja seniorów i integracja w grupie. Czerpiąc z dobrodziejstw współczesnej kultury
uczestnicy projektu , seniorzy poszerzają swoje horyzonty i rozwijają się. Zachęceni do tego typu spędzania czasu wolnego chętnie w przyszłości będą korzystać
z dóbr szeroko pojętej kultury.

1

20 000,00
12 500,00

7

BO.D10.13/18

LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy
w parku Maćka i Doroty

8

BO.D10.15/18

Zielona Strefa Aktywności Ruchowej

56 000,00

9

BO.D10.16/18

Mali Ratownicy

2 900,00

10

BO.D10.17/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

8 400,00

56 000,00

W przypadku wygranej projektu i jego realizacji teren Parku Maćka i Doroty zyska miejsce gdzie będzie możliwe spotkanie z kulturą na łonie natury. Biblioteka
na świeżym powietrzu będzie sprzyjać integracji mieszkańców a dodatkowe elementy zagospodarowanie będą upamiętniać pisarza znanego na całym świecie a
pochodzącego i mieszkającego niegdyś w okolicy.
Zagospodarowanie wskazanego terenu zgodnie z przedmiotowym wnioskiem wpłynie pozytywnie na atrakcyjność okolicy. Mieszkańcy i przechodnie zyskają
przestrzeń sprzyjającą rekreacji na otwartym powietrzu co sprzyja zawężaniu więzi społecznych.
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Swoszowice, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych.

ODRZUCONY
1

BO.D10.1/18

Chodnik oraz ścieżka rowerowa
wzdłuż całej ulicy Zawiłej

Nie dostarczono listy poparcia, pomimo dwóch przypomnień.

2

BO.D10.2/18

Modernizacja pobocza ul. Miarowej.

Nie dostarczono listy poparcia, pomimo dwóch przypomnień.

3

BO.D10.5/18

Nowa stacja wraz z rowerami
miejskimi do wypożyczenia Wavelo

4

BO.D10.8/18

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców przy ul. Smoleńskiego

ZIKiT negatywnie opiniuje projekt budżetu obywatelskiego pn. Nowa stacja wraz z rowerami miejskimi do wypożyczenia Wavelo z uwagi na brak możliwości
sfinansowania przez Gminę Miejską Kraków dodatkowych stacji roweru publicznego w ramach realizacji umowy koncesji na usługi pn. Prowadzenie na terenie
Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów Krakowski Rower Miejski nr 867/ZIKiT/2016 z dnia 14 lipca 2016r. Operator systemu Wavelo uruchomił i
zarządza systemem roweru publicznego składającym się z min. 150 stacji oraz 1500 szt. rowerów, wypełniając warunki dotyczące wielkości systemu zawarte w
ww. umowie. Dodatkowe stacje roweru publicznego mogą zostać postawione przez Operatora, jako własne lub sponsorskie, lecz za włączenie tych elementów
do systemu Operatorowi nie może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie ze strony Gminy Miejskiej Kraków.W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 4.
uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniuje się
negatywnie.
BO.D10.8/18 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przy ul. Smoleńskiego”.OPINIA NEGATYWNAul. Smoleńskiego znajduje się w obszarze obowiązującego
MPZP „Opatkowice - Wschód”. Docelowe zagospodarowanie terenu musi być zgodne z ustaleniami w/w miejscowego planu. ul. Smoleńskiego jest planowana
jako droga publiczna klasy lokalnej 58KD(L), dlatego też docelowy układ drogowy musi być zgodny z ustaleniami w/w miejscowego planu. W chwili obecnej
ulica Smoleńskiego odwadniana jest powierzchniowo w kierunku poboczy i rowów przydrożnych. Dla prawidłowego odwodnienia planowanego chodnika oraz
ulicy konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie kanałów deszczowych. Sama budowa chodnika jest więc w chwili obecnej niemożliwa.W przypadku
rozbudowy drogi zajdzie konieczność pozyskania terenów należących do osób fizycznych, a koszty takiej rozbudowy znacznie przewyższą maksymalna wartość
jednego projektu BO dla Dzielnicy X.Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015
roku) §12, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które:- w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta (pkt 4)- które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (pkt 5)- których wymagany
budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §8 ust. 2 do 4 regulaminu (pkt 2). Dla Dzielnicy X Swoszowice maksymalna
wartość jednego projektu nie może przekraczać 56 000,00zł.

ul.Korpala na odcinku od ul.Komuny Paryskiej do istniejącego placu zabaw stanowi drogę nieurządzoną o zmiennej szerokości.W istniejącym stanie brak jest
możliwości budowy samego chodnika wzdłuż ulicy Korpala.Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze obowiązującego MPZP"Kliny Południe".Docelowe
zagospodarowanie terenu musi być zgodne z ustaleniami w/w miejscowego planu. Ul.Korpala jest planowana jako droga publiczna dojazdowa, dlatego też
należy przewidzieć rozbudowę drogi do szerokości 5.0 m dla jezdni i budowę chodnika o szer. 2m z zachowaniem ciągłości z istniejącymi ciągami pieszymi.W
przypadku rozbudowy drogi zajdzie konieczność pozyskania terenów należących do osób fizycznych, a koszt takiej rozbudowy znacznie przewyższa
maksymalną wartość jednego projektu BO dla Dzielnicy X.Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa(Uchwała RMK Nr XXXIV/566/15 z
dnia 16.12.2015 roku) W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:-które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z
obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta(pkt 4);-które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności(pkt 5)których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymiwskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu(pkt 2);

5

BO.D10.11/18

Budowa chodnika w ciągu ul.
Korpala (przy placu zabaw)

6

BO.D10.12/18

Mini boisko do gry w koszykówkę.

Negatywna opinia ZIKiT jako niezgodne z ustawowym przeznaczeniem drogi.

ŻYJMY ZDROWO I KOLOROWO

Podczas weryfikacji stwierdzono, iż projekt stanowi remont korytarza z dostosowaniem do miejsca na galerię prac uczniów w jednej jednostce oświatowej, co
oznacza brak realnych korzyści z efektu dla mieszkańców całej dzielnicy, a w związku z tym efekt projektu nie może zostać uznanym za ogólnodostępny w
rozumieniu §6 ust. 6) oraz 7) Zarządzenia nr 491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu
obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2018 na poziomie
ogólnomiejskim oraz dzielnicowym. W związku z brakiem ogólnodostępności na podstawie ww. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, tutejsza jednostka
nie ma możliwości pozytywnego zaopiniowania powyższego projektu.

7

BO.D10.14/18

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

PRZYJĘTY

Szacunkowy
koszt (w zł)

1

BO.D11.2/18

Zakup strojów dla dzieci z Zespołu
"Krakowiak"

15 500,00

2

BO.D11.4/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

10 000,00

3

BO.D11.5/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

8 000,00

4

BO.D11.7/18

Budowa Street Workout Parku

75 000,00

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania. Wiele z tych zajęć
to zajęcia artystyczne i taneczne, podczas których uczestnicy często wykorzystują niezbędne rekwizyty. Zakup strojów pasterskich pozwoli uczestnikom zajęć,
zwłaszcza tym najmłodszym na udział w różnego rodzaju występach i przedstawieniach. Zakupione stroje oprócz funkcji użytecznej będą miały również walor
estetyczny, który podniesie wartość artystyczną prezentowanego przez placówkę programu. Ponadto zakupione stroje będą mogły zostać wykorzystane
również podczas uroczystości organizowanych przez inne placówki i pozwolą na godne reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków podczas różnego typu
występów Zespołu.
Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Podgórze Duchackie, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych,
bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.
Budowa Street Workout zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak
zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.

5

BO.D11.8/18

Zielona przygoda z Drwinką

40 000,00

Proponowane zajęcia terenowe będą miały korzystny wpływ na zwiększenie świadomości o problemach związanych z zaniedbanym środowiskiem. Kontakt z
naturą sprzyja zacieśnianiu więzi społecznych a edukacja ekologiczna i warsztaty w ogrodzie dla dzieci uczą jak powinno się dbać o rośliny.

6

BO.D11.9/18

Mali Ratownicy

3 500,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

7

BO.D11.10/18

Piknik rodzinny na Piaskach Nowych

39 000,00

Brak efektów długoterminowych.

8

BO.D11.12/18

Zielone Podgórze Duchackie

60 000,00

9

BO.D11.13/18

7 000,00

10

BO.D11.14/18

35 000,00

ustawienie donic z roślinami wpłynie pozytywnie na wygląd otoczenia oraz na poprawę jakości powietrza w mieście.

11

BO.D11.16/18

Bezpieczne Podgórze Duchackie.
Kwietniki antysmogowe dla
Dzielnicy XI.
Krakowskie rolkowisko - szkolenie,
doskonalenie, zawody

nasadzenia roślin przyczynia się do zwiększenia walorów estetycznych dzielnicy , poprawią komfort życia mieszkańców i pomogą w wychwytywaniu pyłu
zawieszonego w powietrzu.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy XI.

12

BO.D11.17/18

Krakowski Klub Rodzinny - bądźmy
razem!

ODRZUCONY

1

BO.D11.1/18

Przejście dla pieszych na ul.
Łużyckiej

23 686,00
59 385,00

Projekt polega na zorganizowaniu: 1) Nauki jazdy na rolkach na początkujących 2) Szkoleń doskonalących dla umiejących jeździć 3) Zawodów zamykających
sezon rolkowy 4) Działania propagujących jazdę na rolkach i informujących o projekcie.
Dzięki tego typu inicjatywom dzieci od najmłodszych lat uczą się dbać o przestrzeń. Poprzez praktyczne działania związane z sadzeniem roślin czy drobnymi
pracami remontowymi poznają i doceniają jak wiele troski kosztuje zachowanie pięknego otoczenia. Wszelkie działania na rzecz upiększania terenów
wspólnych sprzyjają nawiązywaniu więzi społecznych.
Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Łużycką przy skrzyżowaniu z ul. Franciszka Karpińskiego i ul.Lirników.Zgodnie z
zasadami określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, przejścia dla pieszych powinno się
lokalizować za wyznaczonym przystankiem autobusowym w bezpiecznej odległości zapewniającą dobrą widoczność pojazd-pieszy.Ze względu na aktualną
lokalizację przystanku autobusowego nie ma możliwości wyznaczenia przejścia dla pieszych przez północny wlot w/w skrzyżowania. Południowy wlot
charakteryzuje się dużą ilością zjazdów na działki zlokalizowane przy ul. Łużyckiej, co uniemożliwia wyznaczenie przejścia również przez ten wlot.W obecnej
sytuacji pieszy może przechodzić w obrębie przedmiotowego skrzyżowania na zasadach ogólnych wynikających z Prawa o ruchu drogowym z zachowaniem
należytej ostrożności. Projekt odrzucony zgodnie z §12 pkt.6 :W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:6)które
naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

2

BO.D11.3/18

pobocze przy ul. Estońskiej od ulicy
Malborskiej

BO. D11. 3/18 - „ Pobocze przy ul. Estońskiej od strony ulicy Malborskiej ”PROJEKT ODRZUCONY. Wnioskowany do wykonania chodnik (pobocze) wzdłuż
ulicy Estońskiej wchodzi w zakres zadania pn. „Rewitalizacja Parku Duchackiego”, dla którego opracowana została dokumentacja projektowa oraz wydana
decyzja pozwolenia na budowę.Obecnie ul. Estońska jest drogą nieurządzoną, więc budowa chodnika wiąże się również z przebudową jezdni wraz z budową
odwodnienia i wykonaniem przekładek kolidującego uzbrojenia podziemnego zgodnie z opracowaną dokumentacją. Koszt realizacji powyższego zakresu
przekracza limit finansowy przeznaczony na realizację zadań lokalnych dzielnicy XI wynoszący 80 tys zł.W związku z powyższym projekt zaopiniowano
negatywnie na podstawie § 12 , zgodnie z którym w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane :ust 4.- zadania, „ które w dniu zgłoszenia stoją w
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami ….”ust. 2- zadania, „ których wymagany budżet całkowity na realizację jest
niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust 2 do 4 regulaminu„

3

BO.D11.6/18

Modernizacja Orlika przy Szkole
Podstawowej nr 149

Za małe środki finansowe na wykonanie projektu - remont nawierzchni trawiastej boiska to około 270 000 zł, remont nawierzchni poliuretanowej to około 220
000 zł. Limit dzielnicy - 80 000 zł.

4

5

BO.D11.11/18

BO.D11.15/18

Bezpieczne dojście chodnikiem do
parku Drwinka

Opinia negatywna.Projekt zakłada budowę chodnika na ul. Bochenka od wjazdu na działkę przy Bochenka 25 do skrzyżowania z ul.Sporną.Wnioskowany zakres
zadania pokrywa się z zawartymi przez Gminę umowami o realizację inwestycji drogowych realizowanymi z związku z budową inwestycji niedrogowych w
oparciu o art.16 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku z art.3 ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu
infrastruktury transportu lądowego .Projekt odrzucony zgodnie z §12 pkt.4 :W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane
zadania:4)które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

Aleja kwiatowa w Dzielnicy XI.

negatywna opinia ZIKiT- ZIKiT nie wyraża zgody na montaż donic na słupach oświetlenia ulicznego ze względów technicznych :1. słupy nie są przystosowane do
montażu obcych, ciężkich urządzeń; 2. utrudnią znacznie konserwację infrastruktury oświetleniowej - zapewnienie przez konserwatora właściwego stanu
urządzeń oświetleniowych, ich prawidłowej pracy bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia. Ponadto wzdłuż ul. Nowosądeckiej i Witosa przebiega
główna trasa rowerowa nr 13 , a na chodnikach wzdłuż przedmiotowych ulic dopuszczony jest ruch rowerowy.

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1

BO.D12.1/18

Bezpieczne przejście dla pieszych na
ul. Sucharskiego

30 000,00

2

BO.D12.3/18

Remont chodników i rewitalizacja
zieleni w Parku Aleksandry

80 000,00

3

BO.D12.6/18

4

BO.D12.8/18

Boisko Wielofunkcyjne Bieżanowianka
Siłownia na świeżym powietrzu Zestaw urządzeń Outdoor
Trening samoobrony i asertywności
dla dziewcząt

60 000,00
58 000,00

5

BO.D12.9/18

6

BO.D12.10/18

7

BO.D12.13/18

8

BO.D12.14/18

Leżaki w parku Aleksandry

50 000,00

9

BO.D12.15/18

Dzielnicowe kino letnie

20 000,00

10

BO.D12.16/18

AED - Szansą na przeżycie

37 000,00

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców
"Z ziemi na deski" - Scena przy
przedszkolu nr 176

10 440,00

8 400,00
80 000,00

BO.D12.1/18 - Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. SucharskiegoPrzejście dla pieszych w ul. Sucharskiego na odc. pom. ul. Potrzask a ul. Jędrzejczyka,
poprzez wykonanie dodatkowego oznakowania oraz montaż sygnalizacji ostrzegawczej, będzie lepiej widoczne dla kierowców. W związku z tym znacznie
poprawi się bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci idących do szkoły i przedszkola.
Remont alejek pozwoli na bardziej komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się przez park. Dodatkowo uporządkowanie towarzyszącej traktom pieszym
zieleni wpłynie korzystnie na estetykę okolicy i podniesie atrakcyjność miejsca. Umiejscowienie ławek pozwoli na odpoczynek osobom starszym korzystającym
z tej trasy w drodze po zakupy.
Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracja lokalnej społeczności,
budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich.
Wykonanie inwestycji przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
Metoda WenDo, która będzie wykorzystywana podczas zajęć jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w
miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Przeprowadzone w ramach BO warsztaty będą miały na celu
wzmocnienie wśród uczestniczek pewności siebie i poczucia własnej wartości. WenDo uczy solidarności między kobietami, współpracy, pomagarozwiązywać
konflikty, przełamać stereotypy i obawy, a także poczucie winy i wstydu. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i
zawodowym.
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Bieżanów - Prokocim, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację profesjonalnych,
bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.
Długoterminowym skutkiem realizacji zadania, będzie stworzenie miejsca mogącego służyć lokalnej społeczności dzielnicy XII w formie występów oraz innych
uroczystości.
Montaż leżaków na terenie Parku Aleksandry w Krakowie ma na celu wzbogacenie programu wypoczynkowego obiektu. Leżaki pozwolą zrelaksować się i w
pełni skorzystać z walorów parku, ponadto będą pełnić funkcję dekoracyjną . Leżaki mogłyby również służyć na potrzeby innych projektów takich jak sezonowe
eventy (np. Kino letnie ).
Brak efektów długoterminowych.
Proponuje się przyjęcie tego projektu przede wszystkim z uwagi na możliwość podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa.
Zakupy urządzeń AED oraz szkolenia przyczynią się do podniesienia poziomu świadomości i wiedzy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Realizacja zadania w
ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

11

BO.D12.17/18

Mali Ratownicy

2 900,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

12

BO.D12.18/18

Festyn integracyjny „My, Złocień”
pn. „Tu będzie Szkoła”

48 500,00

Brak efektów długoterminowych.

13

BO.D12.19/18

Postaw na zdrowie! Podwórkowa
siłownia przy szkole

49 600,00

Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne, aktywne spędzanie czasu na swieżym
powietrzu, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich.

14

BO.D12.22/18

Ogród "EKO-SŁOŃCE", edukacja i
rekreacja z ogrodoterapią

74 000,00

Długoterminowym skutkiem realizacji zadania będzie stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności dzielnicy XII z możliwością zapoznania się z energią
odnawialną.

15

BO.D12.23/18

Budowa placu zabaw wraz z
bezpieczną nawierzchnią

80 000,00

Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie w przyszłości możliwość skorzystania z bezpiecznego placu zabaw przez dzieci z dzielnicy
XII.

ODRZUCONY
Opinia negatywnaProjekt zostaje odrzucony zgodnie z §12 pkt 2 i pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15
Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015r.)Nie ma technicznych możliwości budowy chodnika w proponowanej lokalizacji tj. wzdłuż ul. Agatowej od sklepu
Biedronka do os. Złocień bez wykonania prawidłowego odwodnienia terenu.Propozycja wnioskowanego zadania wiąże się z koniecznością opracowania
dokumentacji technicznej uwzględniającej w swym zakresie przebudowę / rozbudowę pasa drogowego na przedmiotowym odcinku . Powyższe wiąże się
również z koniecznością pozyskania terenu od osób fizycznych z uwagi na zapewnienie prawidłowych parametrów technicznych docelowego układu
drogowego.Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych to kwota ok 200 000,00 zł natomiast
szacunkowe koszty realizacji odwodnienia wraz z przebudową ul. Agatowej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Domagały os. Złocień - to ok 4 760 000,00
zł.Ponadto w przedmiotowym rejonie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „ Płaszów – Rybitwy” .Ulica Agatowa
wyznaczona jest jako droga publiczna klasy lokalnej o symbolu 19 KDL. Docelowe zagospodarowanie terenu musi być zgodne z ustaleniami w/w miejscowe
planu .Na realizację zadania o charakterze lokalnym na terenie Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim został określony limit maksymalnej wartości jednego zadania
na kwotę 80 000,00 zł

1

BO.D12.2/18

Chodnik wzdłuż ul. Agatowej

2

BO.D12.4/18

Przywrócenie ruchu
samochodowego na ul. Złocieniowej

Brak listy poparcia

Ogrodzony wybieg dla psów w Parku
Aleksandry

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wykonanie wybiegu dla psów w Parku Aleksandry. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania:2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4
regulaminu;oraz8) które zakładają realizację jedynie części zadania – wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację
lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt.Maksymalna wartość jednego wniosku budżetu obywatelskiego w
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim wynosi 80.000,00zł, co jest kwotą wystarczającą jedynie na wykonanie projektu oraz zagospodarowanie terenu w stopniu nie
spełniającym wymogów stawianych przez Wydział Kształtowania Środowiska.Wytyczne dla budowy psich wybiegów: - powierzchnia psiego wybiegu winna
wynosić 0,5ha, najmniejsza wymagana powierzchnia to 25a,- w przypadku wybiegów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic należy rozpatrzyć możliwość
zastosowania podwójnych bramek- należy zaprojektować również kompleksowe odwodnienie terenu przeznaczonego pod psi wybieg,- przy wybiegach
nieoświetlonych należy zastosować oświetlenie umożliwiające, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym właściwy nadzór nad zwierzętami ich właścicielom i
opiekunom.- należy również wyposażyć psi wybieg w urządzenia do zabawy dla psów jak np. „tor agility”, kładki lub inne, a także kosze na psie odchody oraz
ławki.Wymienione wyżej elementy wymagają odrębnych uzgodnień i projektów.

3

BO.D12.5/18

4

5

BO.D12.7/18

BO.D12.11/18

Budowa chodnika wzdł rz. Serafy z
ul. Czeczów do SKA Złocień

Opinia negatywnaProponowana lokalizacja chodnika to działki nr 419/5, 419/6, 419/7 obr. 105 Podgórze.Działka nr 419/6 obr. 105 Podgórze jest własnością
Skarbu Państwa, oddana w użytkowanie wieczyste spółce akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe. Działki nr 419/5 i 419/7 obr. 105 Podgórze są własnością
Skarbu Państwa. W związku z powyższym inwestycja nie spełnia wymogów Regulaminu budżetu obywatelskiego – proponowana jest na gruntach
nienależących do Gminy Miejskiej Kraków.Jednocześnie należy podkreślić, że ww. działki nie pozostają w zarządzie ZIKiT. Działka nr 419/5 od północnegowschodu graniczy z ogrodzoną nieruchomością obejmującą działkę nr 471/16 obr. 105 Podgórze, pozostającą w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych –
Wspólnot Mieszkaniowych budynków nr 24 i 26 zlokalizowanych przy ul. Czeczów. Działka nr 419/7 w części zachodniej sąsiaduje z działką nr 419/6 obr. 105
Podgórze oddaną w użytkowanie wieczyste spółce akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe oraz z zajeżdżoną drogą wewnętrzną (przebiegającą po terenie działek
PKP oraz osób fizycznych), stanowiącą kontynuację drogi wewnętrznej – ul. Złocieniowej (współwłasności osób fizycznych) – czyli dróg niepozostających w
zarządzie ZIKiT.W związku z powyższym wnioskowany chodnik stanowiłby dojście – poprzez drogi wewnętrzne, które nie są zarządzane przez Prezydenta
Miasta Krakowa – wyłącznie do budynków wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych. Do czasu zakończenia inwestycji realizowanej przez PKP pn.:
,,Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny –
Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów” wnioskowany chodnik, z uwagi na brak powiązania z drogami publicznymi, prowadziłby donikąd.Projekt zostaje
odrzucony zgodnie z § 12 pkt 1), 6) i 7) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015
r.).

MIEJSCA REKREACJI DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, rozwoju fizycznego dzieci i
młodzieży oraz rodziców i seniorów w Parku im. A. i E. Jerzmanowskich, dla którego Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje na lata 2018-2019
rewitalizację.W ramach BO planowane jest utworzenie nowego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych. Zarówno plac zabaw jak i siłownia są przedmiotem
opracowywanej dokumentacji projektowej; ich forma oraz lokalizacja zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków. W przypadku placu zabaw
projekt przewiduje instalację kilkunastu zróżnicowanych pod względem formy, rozmiaru oraz przeznaczenia urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej.
Jako nawierzchnię bezpieczną przewidziano żwir rzeczny płukany, który jest materiałem stosunkowo łatwym i tanim w utrzymaniu. Cały plac zabaw otoczony
ma być kompozycją zieleni o szerokim doborze gatunkowym, która ma spełniać funkcje zarówno osłonową i ozdobną, jak i dydaktyczną. W przypadku siłowni
plenerowej planowana jest instalacja pięciu par urządzeń przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych w postaci następujących elementów: drabinka, ławeczka,
wioślarz, steper, narciarz. Jako nawierzchnię przewidziano podobnie jak w przypadku placu zabaw żwir rzeczny. W projekcie przewidziano również prostą,
zgeometryzowaną zieleń towarzyszącą siłowni, utworzoną z kompozycji krzewów, bylin oraz ozdobnych gatunków traw.Zgodnie z Regulaminem budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r..§12. W ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę chodnika jako skutecznego dojścia dla pieszych do Parku Aleksandry od strony osiedla Nowy
Prokocim.Działka nr 351/439 obręb 55 Podgórze, przez którą miałby przebiegać chodnik jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy
Prokocim”.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015r.§ 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do
Gminy Miejskiej Kraków;Druga podana przez Wnioskodawcę działka nr 351/420 obręb 55 Podgórze, która jest własnością Gminy Miejskiej Kraków przebiega
w sąsiedztwie istniejącego chodnika więc budowa kolejnego w tak niewielkiej odległości nie jest zasadna.

6

BO.D12.12/18

Budowa chodnika do Parku
Aleksandry od str. osNowy Prokocim

7

BO.D12.20/18

Festyn Rodzinny "My, Złocień" "Tu
będzie szkoła"

8

BO.D12.21/18

Poprawa bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu

Wycofany
OPINIA NEGATYWNAPodczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącym
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
stwierdzono, że: - zgodnie z treścią § 12 pkt 6) naruszają obowiazujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Istniejąca skrzynka
zlokalizowana na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Wielickieji Bieżanowkiej ( działka nr 1335) nie jest szafą od sygnalizacji świetlnej. Szafa od sygnalizacji
świetlnej wraz z szafą zasilającą znajduje się przy ul.Wolskiej. W wyniku oględzin w terenie stwierdzono,że jest to szafa Orange. Orange OPL poinformowało, że
nie posiada środków na przesunięcie szafy kablowej w nowe miejsce. Koszt przebudowy szafy kablowej w miejsce, gdzie nie kolidowałaby z ruchem pieszym i
rowerowym wyniósby około 25 000,00 ( w tym projekt przebudowy szafy – 5 000,00 , realizacja wraz z inwentaryzacją geodezyjną 20 000,00) W związku z
powyższym jest to infrastruktura techniczna niebędąca własnością Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja przebudowy infrastruktury technicznej niestanowiącej
wlasności Gminy Miejskiej Kraków bez związku z kolizją zaistniałej w trakcie realizacji inwestycji drogowej nie może być finansowane ze środków Gminy
Miejskiej Kraków.

DZIELNICA XIII PODGÓRZE
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

PRZYJĘTY
1

BO.D13.1/18

Zjazd na linie (tyrolka) dla dzieci w
Parku Płaszów

34 000,00

2

BO.D13.2/18

Bezpieczne kąpielisko nad Bagrami
Wielkimi

104 000,00

3

BO.D13.4/18

Lekki tornister = zdrowe dziecko

20 000,00

4

BO.D13.5/18

Podgórski Klub Juniora

27 300,00

5

BO.D13.7/18

Kulturalne Bagry

60 000,00

6

BO.D13.8/18

Zieleń zamiast słupków

30 000,00

7

BO.D13.9/18

159 600,00

8

BO.D13.11/18

STOP utonięciom !
Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

9

BO.D13.15/18

Seniorzy ćwiczą pod chmurką

7 200,00

10

BO.D13.16/18

Spotkania z literaturą

59 400,00

11

BO.D13.17/18

Rynek Podgórski bez reklam

4 300,00

8 000,00

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych
Celem projektu jest uatrakcyjnienie istniejącej części Parku Płaszów po południowej stronie ul. Myśliwskiej poprzez rozszerzenie strefy do rozwijania nowych
umiejętności dla dzieci i młodzieży. Głównym założeniem jest stworzenie miejsca do aktywnej zabawy, wspomagającego rozwój sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży z osiedla oraz uczniów uczęszczających do pobliskiej szkoły. Ponadto pozytywnym efektem realizacji projektu będzie integracja oraz umożliwienie
dzieciom nawiązywania kontaktów interpersonalnych i podnoszenie ich kompetencji komunikacyjnych. Przewidywany roczny koszt utrzymania
inwestycji:Teren objęty bieżącym utrzymaniem
Realizacja projektu znacząco zwiększy poczucie bezpieczeństwa osób wypoczywających na plaży. Stała opieka ratowników wodnych zapewni patrole całego
zbiornika ze szczególna uwagą poświęconą wyznaczonemu kąpielisku.
Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Brak efektów długoterminowych.
Warsztaty organizowane w okolicy gdzie brakuje instytucji kultury, których celem jest animacja kulturalna oraz integracja mieszkańców przyczynią się do
edukacji dzieci i dorosłych w kwestii aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywające się w terenach rekreacyjnych będą ciekawą alternatywą dla
tych prowadzonych w domach kultury.
Poprawa drożności chodników ,uporządkowanie parkowania, poprawa estetyki okolicy poprzez zwiększenie ilości zieleni;koszty utrzymania donic i nasadzeń w
latach późniejszych
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze.
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Podgórze, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych.
Projekt zapewni zajęcia sportowo - rekreacyjne dla seniorów na świeżym powietrzu (gimnastyka, ćwiczenia z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej, nordic
walking)
Brak efektów długoterminowych.
Realizacja zadania związana jest z koniecznością systematycznego czyszczenia tablic oraz naprawy w przypadku dewastacji. Dzięki realizacji projektu zwiększy
się estetyka Rynku Podgórskiego.

12

BO.D13.20/18

Trening samoobrony i asertywności
dla dziewcząt

10 440,00

Podczas weryfikacji projektu BO.D13.20/18 o charakterze dzielnicowym „Trening samoobrony i asertywności dla dziewcząt” stwierdza się, iż opiniowany
wniosek spełnia wymogi Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Metoda WenDo, która będzie wykorzystywana podczas zajęć jest metodą
przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i
bezbronną. Przeprowadzone w ramach BO warsztaty będą miały na celu wzmocnienie wśród uczestniczek pewności siebie i poczucia własnej wartości. WenDo
uczy solidarności między kobietami, współpracy, pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, a także poczucie winy i wstydu. Umiejętności
zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego pn.
„Trening samoobrony i asertywności dla dziewcząt” została zweryfikowana pozytywnie.

13

BO.D13.28/18

Rewitalizacja zabytkowego stadionu
Korony Kraków

180 000,00

Realizacja przyczyni się do rozwoju aktywnego wypoczynku. Strefy edukacyjne przyczynią się do edukacji dzieci i młodzieży o Dzielnicy Podgórze.

14

BO.D13.29/18

Siatka dzieli - siatka łączy

180 000,00

15

BO.D13.30/18

Orlikowe granie

53 500,00

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie kultury
fizycznej.
Poprawa warunków dla osób korzystających z obiektu. Poprawa bezpieczeństwa, użyteczności i estetyki miejsca a w dalszym procesie umożliwia integrację
różnych grup, kształtowanie norm współpracy w zespole oraz zachowania się w miejscu publicznym.

16

BO.D13.31/18

Zielony Skwer przy ul. Lipskiej

180 000,00

17

BO.D13.32/18

Mali Ratownicy

3 500,00

18

BO.D13.35/18

Bezpieczne dzieci-to świadome
dzieci.

23 700,00

19

BO.D13.38/18

Ptasi Park Kieszonkowy

180 000,00

20

BO.D13.40/18

Bezpieczeństwo i zabawa!

180,00

21

BO.D13.41/18

Nowe życie kolorowych schodów

24 000,00

22

BO.D13.42/18

Zieleń wzdłuż ulicy Dworcowej

53 600,00

Zielony teren przy Lipskiej jest usytuowany w bezpośredniej bliskości zabudowy oraz na trasie codziennych wędrówek wielu osób. Niewielki, ciekawie
wyposażony ogólnodostępny skwer wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na
wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu przyrody.
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze.
Zielony teren przy ul. Płaszowskiej jest usytuowany w bezpośredniej bliskości zabudowy oraz na trasie codziennych wędrówek wielu osób. Niewielki, ciekawie
wyposażony ogólnodostępny skwer wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na
wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu przyrody.
Budowa wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne
spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Projekt przewiduje odremontowanie kolorowych (tzw. tęczowych) schodów na ul. Tatrzańskiej oraz schodów będących ich przedłużeniem, które nie były dotąd
pomalowane (od ul. Potebni w stronę ul. Rękawka). Projekt "Patrz pod nogi" został zrealizowany w 2013r. w ramach konkursu Fresh Zone w ramach festiwalu
ArtBoom. Przywrócenie pierwotnego wyglądu schodom oraz rozszerzenie projektu korzystnie wpłynie na wygląd dzielnicy. Miejsce cieszy się ogromnym
powodzeniem. Od wielu lat promuje Kraków w wielu mediach społecznościowych i jest chętnie i często uczęszczane. Budżet założony przez Wnioskodawcę na
2019 rok jest zgodny z aktualnymi szacunkami produkcyjnymi.
zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Dworcowej poprzez nowe nasadzenia roślin , poprawi estetykę miejsca a tym samym komfort życia okolicznych
mieszkańców

ODRZUCONY
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BO.D13.6/18

Wyniesione przejście dla pieszych ul. Przewóz

Negatywnie opiniuje się możliwość wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Przewóz. Wyniesione przejście dla pieszych w świetle Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) jest dopuszczalne i stanowi płytowy próg
zwalniający. Wyżej wymienione rozporządzenie nie dopuszcza jednocześnie stosowania progów zwalniających na ulicach i drogach, w przypadku kursowania
autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych. Obecnie ul. Przewóz kursują cztery linie autobusowe, co uniemożliwia wprowadzenie
rozwiązania przedstawionego w projekcie budżetu obywatelskiego. Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 6) Regulaminu budżetu obywatelskiego
Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.)

Chodnik zamiast błota - do tramwaju
suchą stopą w Płaszowie

Opinia negatywnaProponowana lokalizacja chodnika to działka nr 286/14 obr. 19 Podgórze w sąsiedztwie inwestycji pn.: ,,Budowa parkingu w systemie ’’parkuj
i jedź” P&R – Mały Płaszów w Krakowie”. Chodnik ma łączyć ogrodzony teren osiedla Bagry Park – w chwili obecnej własności dewelopera ATAL SPÓŁKA
AKCYJNA – z chodnikiem w pasie drogowym ul. Lipskiej. Nie ma zatem gwarancji, że wybudowany chodnik byłby ogólnodostępny – po zamknięciu istniejącej w
ogrodzeniu furtki służyłby tylko mieszkańcom bloków osiedla Bagry Park.Dostęp mieszkańców osiedla Bagry Park do ul. Lipskiej będzie zapewniony od strony
ul. Bagrowej poprzez realizowany układ komunikacji pieszej w ramach inwestycji budowy parkingu P&R – Mały Płaszów. Również dostęp rowerzystów do
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipskiej będzie możliwy przez jezdnie manewrowe parkingu.Najdogodniejszym połączeniem osiedla Bagry Park z ul. Lipską byłby
chodnik wybudowany na działce nr 183/38 obr. 19 Podgórze własności dewelopera ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (nad ciepłociągiem), prowadzący od wykonanej
furtki w ogrodzeniu - wzdłuż północnej granicy działki nr 384 obr. 19 Podgórze – który zostałby włączony do układu komunikacji pieszej realizowanego
parkingu. Zapewniłby on dogodne dojście do skrzyżowania przy pętli tramwajowej i przystanku autobusowego wraz z możliwością wykorzystania chodników
parkingu w przedłużeniu ul. Bagrowej do ul. Lipskiej. Chodnik w tej lokalizacji musiałby zostać wykonany przez dewelopera.Z uwagi na powyższe
uwarunkowania zadanie opiniuje się negatywnie.Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 1) i 4) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
(Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.).
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ul. Parkowa - chodnik od nr 14 do 16.
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Nowy Park Kieszonkowy przy
Lipskiej w Płaszowie

5

BO.D13.13/18

Szpaler drzew wzdłuż ulicy Stawarza
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Pitniki wody: Park Bednarskiego i
Wzgórze Lasoty

Konkurs na kładkę łączącą Zabłocie
z Grzegórzkami

BO.D13.10/18 ul. Parkowa – chodnik od nr 14 do 16Opinia negatywnaWyznaczenie ciągu pieszego na wnioskowanym odcinku ul. Parkowej spowodowałoby
zawężenie jezdni do parametrów niezgodnych dla ruchu dwukierunkowego (minimalna szerokość pasa jezdni w przypadku dróg klasy dojazdowej to 2,5 m).
Uniemożliwiłoby to bezpieczne wyminięcie się pojazdów. Niekorzystne są również warunki terenowe do zastosowania mijanki (wzniesienie i brak widoczności
stwarza zagrożenie bezpieczeństwa).Nie zostaną zatem spełnione wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publizne i ich usytuowanie wraz z późn. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).Negatywnie opiniuje się również objęcie ul. Parkowej strefą
zamieszkania. Charakter tego odcinka ulicy nie wskazuje na ścisłą strefę zamieszkania. Ustanowienie takiej strefy bez dodatkowych urządzeń wymuszających
zmniejszenie prędkości nie poprawi bezpieczeństwa pieszych. Natomiast wprowadzenie tego typu urządzeń np. progów zwalniających, z uwagi na m.in. słabe
oświetlenie lub jego brak nie może być wprowadzone. Informujemy również o niekorzystnym ich oddziaływaniu (m.in. wstrząsy, wibracje, zwiększone ilości
spalin spowodowane hamowaniem i ruszaniem przed przeszkodą oraz drgania i hałas), które byłoby dokuczliwe dla mieszkańców ww. ulicy. Szykana też nie
może być wprowadzona z uwagi na brak odpowiedniej widoczności. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego z
wyznaczeniem opaski dla pieszych. Organizacja ta została zmieniona na wniosek mieszkańców.Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 6) Regulaminu
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.)
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada stworzenie nowego parku kieszonkowego w Płaszowie.Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się na
działkach nr 286/14, 286/15 obr. 19 Podgórze. Według informacji otrzymanych od Wydziału Skarbu działki objęte są postępowaniem w sprawie zbycia ich w
drodze zamiany za nieruchomości będące własnością osoby prawnej. Działka nr 286/14 obr. 19 jedn. ewid. Podgórze objęta jest decyzją Nr AU2/6730.2/286/2017 i Nr AU-2/6730.2/287/2017 o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r..§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania:6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.7) które są planowane do realizacji na
gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków;
brak listy poparcia
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada montaż dozowników z wodą z Krakowskich Wodociągów na terenie Parku Bednarskiego – przy placu zabaw oraz
przy ul. Stawarza naprzeciw nrumeru 16-go lub 14-go.Pierwsza spośród lokalizacji wskazanych we wniosku objęta jest zadaniem z Budżetu Miasta Krakowa nr
ZZM/O1.50/14 pod nazwą: „Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty”, planowanym do realizacji do 2020r. Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie prowadzi działania zmierzające do powstania dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej koncepcji. Przeprowadzenie robót związanych z
doprowadzeniem niezbędnych sieci uzbrojenia terenu oraz montaż pitników wody na obecnym etapie realizacji zadania nie byłoby zasadne, ponieważ zgodnie z
zaopiniowaną przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków koncepcją Rewaloryzacji Parku Bednarskiego, zaplanowane zostały znaczne
zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym parku, m.in. zmiana lokalizacji istniejącego placu zabaw. ZZM weźmie pod uwagę potrzebę montażu pitników wody
podczas realizacji ww. zadania.Pozostałe spośród zaproponowanych lokalizacji w rejonie Wzgórza Lasoty stanowią teren nieurządzonego pasa zieleni przy
drodze dojazdowej ul. Stawarza oraz niezagospodarowany teren utrzymywany jako otwarta murawa przy ul. Stawarza. W odniesieniu do montażu pitników w
tych miejscach, ZZM wyraża negatywną opinię ze względów funkcjonalnych. Obecnie są to tereny nie charakteryzujące się dużą frekwencją w zakresie ruchu
wypoczynkowego. W obecnym stanie teren w rejonie Wzgórza Lasoty, mimo iż posiada duży potencjał nie jest odpowiednio zagospodarowany tak, aby w
sposób należyty odpowiadać na potrzeby wypoczynkowe mieszkańców. Teren ten wymaga całościowego zagospodarowania i dostosowania do potrzeb
mieszkańców. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015r.§12. ww. regulaminu głosi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.
Opinia negatywna. Projekt zakłada organizację konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszorowerowej
nad rzeką Wisłą łączącej Zabłocie z Grzegórzkami.Projekt odrzucony zgodnie z §12 pkt.8 :W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania:8) które zakładają realizację jedynie części zadania – wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na
realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt.
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Bezpieczny pieszy na Zabłociu
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Dąb Niepodległości im. Antoniego
Stawarza
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Strefa zamieszkania to strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma
pierwszeństwo przed pojazdami. Oprócz tego obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.Negatywnie opiniuje się objęcie Zabłocia strefą
zamieszkania z uwagi na poniższe uwarunkowania:1. Na wskazanym obszarze Zabłocia znajdują się drogi wewnętrzne m. in. ul. Lipowa i ul. Przemysłowa, które
mają nieuregulowany stan prawny oraz drogi prywatne nie będące w zarządzie ZIKiT. Tego typu drogi nie mogą być objęte strefą zamieszkania i nie mogą być
prowadzone na tych drogach jakiekolwiek działania.2. Na części terenu obowiązuje już strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h. Część ulic posiada progi
zwalniające. Z uwagi na segregacę rodzajową ruchu - większość ulic posiada chodniki, które determinują ruch pieszych – nie ma zasadności wprowadzenia
strefy zamieszkania. Wzdłuż ulic parkują samochody (część obszaru objęta jest strefą płatnego parkowania) i nagłe pojawienie się pieszego na jezdni mogłoby
powodować niebezpieczne sytuacje (pomimo uspokojenia ruchu).3. Na wskazanym terenie Zabłocia zlokalizowane są ciągi o dużym znaczeniu
komunikacyjnym, przenoszące duży ruch pojazdów takie jak: ul. Lwowska – Dąbrowskiego – Dekerta, gdzie pojawienie się pieszego, który miałby
pierwszeństwo, spowodowałoby duże zagrożenie.4. Część ulic Zabłocia będzie objęta w br. projektem organizacji ruchu, który uwzględni m. in. wprowadzenie
na niektórych z nich ruchu jednokierunkowego oraz strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h. Działania te ZIKiT zrealizuje we własnym zakresie.Projekt
zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 4) oraz 6) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z
16.12.2015 r.)
uzyskana negatywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z uwagi , że zaproponowana idea w projekcie jest już zrealizowana na
terenie Placu Niepodległości , który w najbliższym czasie ma być rewitalizowany. Na terenie placu Niepodległości rosną 4 dęby kolumnowe upamiętniające to
wydarzenie.

Przywrócenie przejścia dla pieszych
przez Lipską x Węglarską

Opinia negatywna. Ze względu na duży prognozowany ruch pieszych w tym rejonie, przejście dla pieszych należy przewidzieć o szerokości 4,0 m. Obok przejścia
dla pieszych powinien zostać zlokalizowany dodatkowo przejazd dla rowerów (jako połączenie obustronnych ścieżek rowerowych przebiegających wzdłuż ul.
Lipskiej). Sygnalizacja winna być wykonana łącznie z włączeniem ul. Węglarskiej – przejście w ul. Lipskiej nie może być traktowane jako samodzielne. Powyższe
elementy nie są uwzględnione w zakresie zadania.Oprócz powyższego istotny jest wymóg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dotyczący zapewnienia azylu dla pieszych między torowiskiem a
jezdnią: paragraf 35 pkt 2 – wyspa dzieląca jeżeli jest ona strefą oczekiwania dla pieszych powinna być nie mniejsza niż 2,0 m. Jednak jej szerokość powinna być
dostosowana do funkcji i natężenia ruchu pieszych; paragraf 127 pkt 9 ppkt 3 - na przejściu dla pieszych powinna być umieszczona wyspa dzieląca jezdnię
ograniczona krawężnikami o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m w szczególności między jezdnią a torowiskiem, w przypadku wydzielonego torowiska
tramwajowego. Wymóg ten nie byłby spełniony w przypadku azylu pomiędzy torowiskiem a jezdnią ul. Lipskiej po stronie północnej.W związku z powyższym
złożony wniosek nie obejmuje budowy azylu dla pieszych i prawdopodobną konieczność przebudowy odcinka ul. Lipskiej, polegającej na ,,odgięciu” północnej
jezdni. Zakres i wycena nie obejmuje również włączenia nowej sygnalizacji do systemu sterowania ruchem oraz zgodnie z obecnie stosowanymi standardami
montażu kamery Systemu Centrum Sterowania Ruchem.W związku z powyższym szacunkowy koszt realizacji inwestycji przekracza limit finansowy, o którym
mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 2) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
(Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.)

Wybieg dla psów

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie miejsca zabaw i treningu dla czworonogów oraz ich właścicieli, wyposażone w niezbędną infrastrukturę
(poidełka, kosze na odpady), przyrządy do zabawy i ćwiczeń, a także ławeczki dla opiekunów na terenie Parku im. Floriana Nowackiego.Teren ten znajduje się w
obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno- architektonicznego Podgórza wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z dnia 26 października 1981r. pod nr rej.: A-608. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej
części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 27.04.2018r.
pismem znak: OZKr.5183.804.2018.TG. MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.

12

BO.D13.24/18

13

BO.D13.25/18

14

BO.D13.26/18

Strefa trzepakowo - hamakowa w
Parku Nowackiego

Budowa toru do speedrowera - Mały
Płaszów
Budowa toru do speedrowera Brożka - Podgórze

15

BO.D13.27/18

Szkoła 47 wolna od smogu

16

BO.D13.33/18

Pieskie Zabłocie

17

BO.D13.34/18

Przedłużenie parku Stacja Wisła park Stacja Wisła 2

18

BO.D13.36/18

Magazyn Przeciwpowodziowy na
terenie Dzielnicy XIII Podgórze

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie na terenie Parku im. Floriana Nowackiego miejsca wypoczynku, relaksu oraz spotkań dla mieszkańców
Podgórza, poprzez zaaranżowanie znajdujących się w parku trzepaków oraz wprowadzenie strefy hamakowej.Teren ten znajduje się w obszarze zabytkowego
zespołu urbanistyczno- architektonicznego Podgórza wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26
października 1981r. pod nr rej.: A-608. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do
rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany
wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej
wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie
do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 27.04.2018r. pismem znak:
OZKr.5183.804.2018.TG. MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.
Na wskazanym terenie za mało miejsca na realizację zadania, za dużo drzew, których ewentualna wycinka znacznie podniosłaby koszty inwestycji.
działka wskazana pod inwestycję jest porośnięta gęstymi drzewami i krzewami, których wycinka znacznie podniosłaby koszty inwestycji.
W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.D13.27/18 „Szkoła 47 wolna od smogu” informuję, iż
pismem z dnia 26.04.2018 r. autor projektu został wezwany na mocy §1 oraz §12 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego do uzupełnienia przedmiotowego
wniosku o: 1. pisemne oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Myśliwskiej w Krakowie o gotowości do podjęcia współpracy w
zakresie wyposażenia placówki w 37 urządzeń do oczyszczania powietrza; 2. pisemne oświadczenie Dyrektora placówki potwierdzające, że każda z sal
wyposażonych w urządzenia finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie ogólnodostępna dla każdego mieszkańca dzielnicy Prądnik Biały. W
oświadczeniu należy wyszczególnić okresy, w których umożliwiony zostanie bezpośredni dostęp do ww. sal placówki każdemu członkowi społeczności
Dzielnicy IV. Mając na uwadze, iż uzupełnienie nie zostało dokonane brak jest możliwości sprawdzenia wskazanego w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego
kryterium ogólnodostępności. Wobec powyższego projekt opiniuje się negatywnie.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada utworzenie wybiegu dla psów wzdłuż ulicy Zabłocie, po zachodniej stronie mostu Kotlarskiego.Teren wskazany we
wniosku objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie” i znajduje się w Terenach Dróg Publicznych droga zbiorcza z
tramwajem oznaczonym symbolem B.KDZ+T, dla których wybieg dla psów nie znalazł się w katalogu urządzeń o przeznaczeniu podstawowym ani urządzeń o
przeznaczeniu dopuszczalnym.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z
dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z
obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie nowej rekreacyjno-wypoczynkowej strefy zielonej nad Wisłą, na Zabłociu, poprzez posprzątanie i
uporządkowanie pasa zieleni w obszarze Bulwaru Podolskiego, wzdłuż powstającego Parku Stacja Wisła oraz likwidację dzikiego parkingu w tym
miejscu.Wskazana we wniosku lokalizacja obejmuje działkę nr ew. 1/3 obręb P-14 Dzielnica XIII Podgórze, która nie jest własnością Gminy Miejskiej
Kraków.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do
Gminy Miejskiej Kraków.
Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest własnością Gminy Miejskiej Kraków

19

BO.D13.37/18

Biuro coworkingowe dla mam z
małymi dziećmi

20

BO.D13.39/18

Mini park przy ul. Krakusa

21

BO.D13.43/18

Dodatkowe miejsca parkingowe na
osiedlu Lipska

Informacja dotycząca odrzucenia na etapie weryfikacji prawnej wniosku pn. „Biuro coworkingowe dla mam z małymi dziećmi”. W przedstawionym we wniosku
kosztorysie prawidłowo oszacowano wysokość kosztów, jakie należałoby ponosić dla zapewnienia utrzymania biura przez okres jednego roku. Wskazana kwota
kosztów utrzymania wynosząca 143700 zł stanowi jednak 80,46% z ogólnej sumy 178600 zł przeznaczonej na realizację całego projektu, co jest
przekroczeniem progu określonego w §12 pkt 3 Regulaminu w brzmieniu: „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania
które, w przypadku zadań powyżej 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości proponowanego zadania”. Grodzki
Urząd Pracy w Krakowie dwukrotnie (11.05 i 21.05.2018 r. ) zwrócił się do wnioskodawcy o rozważenie zmodyfikowania wniosku w taki sposób, aby nie
naruszał on postanowień Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Do wyznaczonego na dokonanie poprawek terminu, tj. dnia 28.05.2018 r.
treść wniosku nie została zmodyfikowana.Z uwagi na znaczne koszty jakie należałoby ponieść w kolejnych latach funkcjonowania biura opisanego we wniosku
projekt po dokonaniu weryfikacji prawnej z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa zostaje odrzucony.Na marginesie należy dodać, że
również spełnienie określonego w §12 pkt 1 Regulaminu kryterium ogólnodostępności nie jest oczywiste: nie określono procedury naboru osób do skorzystania
z dobrodziejstw objętego wnioskiem projektu, nie została przewidziana kwota jaką należałoby uiścić, aby móc korzystać z biura, wreszcie nie przewidziano
możliwości całkowitego zniesienia opłat dla zainteresowanych mam i to pomimo szacowanego przeznaczenia na funkcjonowanie biura znacznych środków
pieniężnych.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zagospodarowanie działek gminnych znajdujących się wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ul. Krakusa, ul.
Limanowskiego, ul. Węgierską i ul. Rękawka. Wniosek ten dotyczy działki nr 332/6, 333/2 oraz 336/2 obręb 13 Podgórze, które nie mają dostępu do drogi
publicznej.Tym samym nie spełniają one warunku Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r., który głosi, iż:§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:1) których efekty nie
spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Dzielnicy w przypadku zadań o charakterze lokalnym, a mieszkańców miasta w przypadku zadań o
charakterze ogólnomiejskim.
OPINIA NEGATYWNA. Negatywnie opiniuje się proponowane zadanie ze względu na poniższe uwarunkowania:1. Teren proponowanej inwestycji objęty jest
granicami sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Przewóz”. Obszar inwestycji znajduje się w Terenach sportu i
rekreacji oznaczonych symbolem US.1. Ponieważ plan miejscowy jest w trakcie procedowania, na dzień dzisiejszy nie są znane osteteczne jego ustalenia. W
przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w świetle art. 62 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ
wydający decyzję może zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia warunków i zabudowy na okres 9 miesięcy.2. Miejsca parkingowe wskazane są do realizacji
na terenie części działki nr 32/29 obr. 18 Podgórze, stanowiącej zieleniec pn.: ,,Lipska Kościół” i przekazanej w trwały zarząd Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie. Obszar ten ujęty jest w Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 jako planowany park z zachowaniem
terenu zieleni.3. Droga na działce nr 124/9 obr 18 Podgórze – wybudowana jako dojazdowa do istniejących miejsc postojowych zrealizowanych w trakcie
inwestycji budowy żłobka nie posiada normatywnych parametrów i wynosi 4 m szerokości. Parametry techniczne projektowanej drogi przeznaczonej do
budowy/rozbudowy – w szczególności w zakresie planowanych miejsc postojowych i jezdni manewrowej - winny spełniać wymagania:- Rozporządzenia nr 430
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Zgodnie z tym Rozporządzeniem „dopuszcza się zastosowanie dojścia i
dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i
postój pojazdów”. Mając powyższe na uwadze, niezależnie od tego czy budowane byłyby nowe miejsca postojowe wzdłuż tej drogi (o których mowa w pkt 2
niniejszej opinii), czy umożliwiony zostałby tylko dojazd do istniejących miejsc postojowych od strony ul. Lipskiej bocznej, należałoby założyć rozbudowę drogi
do normatywnych parametrów oraz przewidzieć właściwe jej odwodnienie poprzez budowę kanału opadowego, studzienek i przykanalików z odprowadzeniem
wód do kanalizaji ogólnospłwnej zlokalizowanej w tym rejonie (po uzyskaniu stosownych warunków MPWiK S.A.) oraz oświetlenie.Ponadto wjazd od strony ul.
Lipskiej bocznej spowodowałby likwidację miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy. W przypadku braku możliwości budowy ciągu pieszojezdnego (w zależności m.in. od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień na etapie ewentualnego projektowania)
należałoby dodatkowo przewidzieć budowę chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi o szerokości 2 m.4. Szacunkowy koszt inwestycji polegającej na rozbudowie
drogi do 5 m szerokości z odwodnieniem i oświetleniem, wykonaniem wjazdu od strony ul. Lipskiej bocznej i placu manewrowego do zawracania wraz z
opracowaniem koncepcji, uzyskaniem decyzji WZ i opracowaniem projektu z pozwoleniem na budowę to ok. 200 000 zł. W przypadku konieczności budowy
chodnika szacunkowy koszt wzrośnie o ok. 53 000 zł. W związku z tym szacunkowy koszt przekracza limit finansowy, o którym mowa w § 12 pkt 2

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.5. Negatywnie opiniuje się tymczasowe umożliwienie przejazdu tłuczniowym odcinkiem drogi na działce
nr 124/9 na wysokości kościoła z uwagi na nienormatywne parametry – tj. brak zapewnionej szerokości 5 m (jak w pkt 3 niniejszej opinii). Przy poszerzeniu drogi
na tym odcinku konieczne byłoby usunięcie drzew. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Terenach sportu i rekreacji US.1
dopuszcza wykonanie dojazdów, ale przy ich lokalizacji w strefie ochrony i kształtowania zieleni obowiązuje nakaz zachowania istniejącego
drzewostanu.Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 2), 4), 6) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady
Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.)

DZIELNICA XIV CZYŻYNY
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY

1

BO.D14.1/18

Mali Ratownicy

3 500,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

2

BO.D14.3/18

Rewitalizacja boiska sportowego
przy M. Dąbrowskiej

40 000,00

Rekultywacja boiska ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu.
Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych. / Teren objęty utrzymaniem bieżącym.

3

BO.D14.6/18

Chodnik w miejscu wydeptanej
ścieżki w drodze do tramwaju

39 000,00

Wnioskowany do realizacji chodnik zlokalizowany jest w os. II Pułku Lotniczego w rejonie bloku 11a w miejscu istniejącego przedeptu. Realizacja zadania
poprawi komfort mieszkańców osiedla.Realizacja zadania będzie generowała koszty związane z bieżącym utrzymaniem chodnika.

4

BO.D14.7/18

Park przed Szkołą Podstawową nr
155

40 000,00

Obecnie obszar wskazany we wniosku jest pustą niezagospodarowaną przestrzenią z dużym potencjałem i stałą groźbą zabudowania. Zagospodarowanie tego
terenu stworzy miejsce rekreacji nie tylko dla uczniów sąsiedniej szkoły i okolicznych mieszkańców, ale również osób które korzystają z tej przestrzeni.

5

BO.D14.8/18

4 400,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Czyżyny, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych.

6

BO.D14.10/18

19 000,00

Realizacja projektu poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego mieszkańców osiedla. Teren objęty jest utrzymaniem bieżącym.

7

BO.D14.13/18

Wykonanie monitoringu w Szkole
Podstawowej nr 52 w Krakowie

20 000,00

Długoterminowym skutkiem realizacji zadania będzie poprawa bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na ogólnodostępnym terenie jednostki
oświatowej.

8

BO.D14.15/18

Doposażenie ogródka
jordanowskiego w elementy
zabawowe

40 000,00

Doposażenie ogródka uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich
oraz wypoczynek i zabawę w otoczeniu przyrody.

ODRZUCONY
1

BO.D14.2/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców
Chodnik do Avii i 2 Pułku Lot. 26
zamiast wydeptanej ścieżki

Budowa parkingu przy ul.StellaSawickiego przy osiedlu

Projekt został zgłoszony dwukrotnie. Kopia projektu BO.D14.9/18. Brak listy poparcia do projektu BO.D14.2/18

2

BO.D14.4/18

Oczyszczenie i renowacja placu
zabaw przy ul. Centralnej

3

BO.D14.5/18

Czy wiesz na co wydają pieniądze
Radni Dzielnicy XIV Czyżyny

4

5

6

BO.D14.9/18

BO.D14.11/18

BO.D14.12/18

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada oczyszczenie i wyrównanie zaniedbanego placu zabaw przy ul. Centralnej. Biorąc pod uwagę uwarunkowania
formalno-prawne, weryfikuje się negatywnie przedmiotowy projekt, ponieważ ww. działki są zarezerwowana pod budowę Centrum Obsługi Inwestora.Zgodnie
z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach
procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami,
politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami
Prezydenta.
Projekt BO.D14.5/18 zostaje odrzucony z uwagi na zaistnienie sytuacji wymienionej w §12 ust.1 Uchwały Nr XXXIV/566/15 RMK z dnia 16.12.2015 r. w
sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, tj. nie spełnienia kryterium ogólnodostępności. Kryterium ogólnodostępności zdefiniowano w §
6 pkt 6 Zarządzenia Nr 491/2018 PMK z dnia 23.02.2018 tj:„6) Przyjmuje się, że aby uznać projekt za ogólnodostępny koniecznym jest, by jego realizacja
odbywała się po pierwsze w przestrzeni ogólnodostępnej, a po drugie, by nabór do udziału w planowanym przedsięwzięciu był otwarty;Grupa docelowa jest
wskazana przez Wnioskodawcę, jest to Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny (5 osób), nie można mówić zatem o otwartym naborze do udziału w planowanym
przedsięwzięciu.

Budowa parkingu przy ul. StellaSawickiego przy osiedlu

Opinia negatywna. Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
„regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:- pkt.2, których wymagamy
budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust.2 do 4 regulaminu,- pkt.4, które w dniu zgłoszenia stają w
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
innymi Uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Zakres zadania obejmuje uporządkowanie „dzikich” miejsc postojowych na działkach nr 157/265 oraz
157/267 obr 7 Nowa Huta wraz z budową wjazdu.Zgodnie z pozyskanymi opiniami realizacja w/w wniosku wymaga opracowania dokumentacji projektowej,
która powinna uwzględniać nie tylko budowę wjazdu lecz także modernizacji nawierzchni istniejącego „dzikiego parkingu” wraz z wykonaniem odwodnienia
oraz oświetlenia .W związku z powyższym koszt realizacji zadania znacznie przekroczy limit środków finansowych zabezpieczonych na zadania budżetu
obywatelskiego na poziomie dzielnicowym. Dodatkowo przedmiotowe działki znajdują się w obszarze rezerwy terenu dla korytarzy transportowych pod
realizację inwestycji „Budowa linii tramwajowej Stella- Sawickiego odc Mistrzejowice – Rondo Dywizjonu 308”.

Budowa nowego chodnika przy os. 2
Pułku Lotniczego 45

Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Nr XXXIV/566/15Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu budżetu
obywatelskiego miasta Krakowa; w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:2) których wymagany budżet całkowity na realizację
jest niezgodny z limitami finansowymiwskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu;6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym
prawa własności;.Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika dł. ok.60 mb na części działki nr 257/70 obr.7 Nowa Huta-łączącego chodnik w rejonie bloku
45 do ul.Medweckiego, wzdłuż Hydroforni.Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 54 200 zł (w tym ze względu na brak MPZP opracowanie dokumentacji
projektowej wymaga dodatkowo pozyskania decyzji WZ), co przewyższa maksymalną wartość jednego projektu budżetu obywatelskiego Dzielnicy
XIV.Dodatkowo zgodnie z opinią Wydziału Skarbu Miasta z dnia 20.04.2018 r. dla części terenu, na którym wnioskowana jest budowa chodnika , prowadzone
jest przez Starostę Krakowskiego postępowanie o zwrot.

Przebudowa przejścia dla pieszych
przy Stella-Sawickiego

Opinia negatywna. Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w
sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:- pkt.2, których
wymagamy budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust.2 do 4 regulaminu,- pkt.4, które w dniu zgłoszenia stają
w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i innymi Uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Zakres zadania obejmuje uporządkowanie „dzikich” miejsc postojowych na działkach nr
157/265 oraz 157/267 obr 7 Nowa Huta wraz z budową wjazdu.Zgodnie z pozyskanymi opiniami realizacja w/w wniosku wymaga opracowania dokumentacji
projektowej, która powinna uwzględniać nie tylko budowę wjazdu lecz także modernizacji nawierzchni istniejącego „dzikiego parkingu” wraz z wykonaniem
odwodnienia oraz oświetlenia .W związku z powyższym koszt realizacji zadania znacznie przekroczy limit środków finansowych zabezpieczonych na zadania
budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnicowym. Dodatkowo przedmiotowe działki znajdują się w obszarze rezerwy terenu dla korytarzy transportowych
pod realizację inwestycji „Budowa linii tramwajowej Stella- Sawickiego odc Mistrzejowice – Rondo Dywizjonu 308”.

7

BO.D14.14/18

Projekt Aktywne Czyżyny zakłada zakup oraz magazynowanie sporej ilości sprzętu piknikowego. Ze względu na gabaryty poszczególnych elementów
zaplanowanych w projekcie, tj. 20 zestawów ławek piknikowych ze stołem, 4 namiotów ekspresowych, 20 parasoli, drewnianej podłogi 10x10 m, sprzętu
sportowego, przechowywanie ww. akcesoriów nie jest możliwe we wskazanej przez wnioskodawczynię lokalizacji, czyli w Klubie 303 Ośrodka Kultury KrakówNowa Huta. Klub nie dysponuje wolną przestrzenią magazynową a wnioskodawczyni nie przedstawiła zgody kierownika Klubu na przechowywanie sprzętu.
Niestety wolego miejsca nie posiadają także szkoły działające w Dzielnicy XIV- zarówno SP 155, SP 156, SP 52 oraz ZSO nr 14, które nawet za niewielką opłatą
mogłyby wynająć przestrzeń magazynową, nie mają takich możliwości. Analogicznie negatywna odpowiedź przyszła od Rady Dzielnicy XIV. Biorąc po uwagę
wysokie ceny rynkowe przestrzeni magazynowych w okolicy (sięgające kilku tyś zł/miesiąc w zależności od metrażu), realizacja projektu w znacznym stopniu
obciążyłaby kosztami realizatora, który po skończonej edycji projektu musiałby samodzielnie finansować wynajem magazynu. Koszty te nie zostały
uwzględnione w aktualnym kosztorysie. W projekcie kontrowersyjna pozostaje kwestia transportu tak dużych sprzętów. Realizator założył, iż w związku z
brakiem ujęcia takiej pozycji w kosztorysie transport pozostaje po stronie wypożyczającego, czyli mieszkańca dzielnicy, który chciałby z takiego sprzętu
skorzystać. Mając jednak na uwadze rozmiary zestawów piknikowych, taki transport stanowić może nie lada problem dla mieszkańców, co w efekcie może się
przełożyć na znikomą użyteczność projektu.

Aktywne Czyżyny - zakup zestawów
piknikowych

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1. Poszerzenie bezpłatnej oferty Biblioteki o ekranizacje literatury polskiej i światowej, w tym lektur szkolnych, wpłynie pozytywnie na rozwój czytelnictwa
zwłaszcza dzieci i młodzieży.2. Poprzez zapewnienie stałego i bezpłatnego dostępu do utrwalonych cyfrowo dzieł kultury, m.in. spektakli teatralnych,
muzycznych, mediateka przyczyni się do większego zainteresowania kulturą 3. Zbiory mediateki będą wykorzystywane w działalności kulturalnej i edukacyjnej
szkół i instytucji kultury
Siłownia zewnętrzna STREET WORKOUT zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych
aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży,
dorosłych, oraz osób w wieku emerytalnym, jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.
1. Unowocześnienie i uatrakcyjnienie wnętrza biblioteki, która zachęci mieszkańców do częstszego i dłuższego przebywania w bibliotece. 2. Dostosowanie filii
do nowoczesnych trendów wyposażenia bibliotecznego.3. Biblioteka stanie się trzecim miejscem po pracy i domu. 4. Biblioteka zaspokoi rosnące potrzeby
rodziców i najmłodszych czytelników.

1

BO.D15.1/18

Mediateka Mistrzejowicka

30 000,00

2

BO.D15.3/18

Ruch to zdrowie - streetworkout

80 000,00

3

BO.D15.4/18

Nowoczesna i funkcjonalna
biblioteka

60 000,00

4

BO.D15.5/18

Ogród w czterech porach roku

30 000,00

Długoterminowym skutkiem realizacji powyższego zadania będzie powstanie kolejnego obszaru zielonego dostępnego dla każdego mieszkańca dzielnicy XV.

5

BO.D15.10/18

Bezpieczny Park

80 000,00

Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Dzielnicy XV przechodzących przez Park Tysiąclecia.

6

BO.D15.11/18

Kino pod chmurką - Wieczory
komedii

45 000,00

Popularyzacja kinematografiiIntegracja mieszkańców dzielnicy. Atrakcyjna, bezpłatna oferta kulturalna dla mieszkańców dzielnicy

7

BO.D15.12/18

Ogródek Jordanowski dla Piastów

60 000,00

8

BO.D15.13/18

MALI OGRODNICY W WIELKIM
MIEŚCIE: WARSZTATY DLA DZIECI

8 000,00

Rewitalizacja ogródka jordanowskiego poprzez wymianę małej architektury, remont chodnika zwiększy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Także
nasadzenia krzewów ozdobnych i rabat bylinowych wpłyną pozytywnie na odbiór wizualny ogródka przez Mieszkańców. Teren objęty jest bieżącym
utrzymaniem.
Dzięki tego typu inicjatywom dzieci od najmłodszych lat uczą się dbać o zieleń, a poprzez praktyczne działania związane z sadzeniem roślin nie tylko lepiej
przyswajają wiedzę związaną z procesami jakie zachodzą w przyrodzie, ale również poznają i doceniają jak wiele troski taka zieleń wymaga. Długofalowo można
więc oczekiwać, że będą w przyszłości same inicjatorami i propagatorami zielonych inicjatyw w swojej okolicy, jak również z większym zaangażowaniem zadbają
o przyrodę, która ich otacza.

40 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Projekt zakłada wzbogacenie częściowo urządzonego terenu przez kolejne nasadzenia zieleni, elementy małej architektury i ciągi komunikacyjne. Stworzenie
kompleksowo zagospodarowanego obszaru pozwoli wpisać się tej przestrzeni w ideę tworzenia ogrodów krakowian - miejsc, które są tworzone dla
mieszkańców pozbawionych sąsiedztwa ogólnodostępnych terenów zieleni.
Projekt "Zdrowy kręgosłup" dotyczy grupowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn, mieszkańców dzielnicy XV
Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice.

70 000,00

wykonanie nasadzeń wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta, zwiększy zasoby zieleni urządzonej co poprawi atrakcyjność i estetykę przestrzeni miejskiej.

6 580,00

Projekt "Tenis stołowy" dotyczy zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
ogólnorozwojowych wykonywanych podczas gry w popularną dyscyplinę jaką jest tenisstołowy

9

BO.D15.14/18

Mali Ratownicy

2 800,00

10

BO.D15.15/18

Odetchnij Oświecenia Park odsłona 2

65 000,00

11

BO.D15.16/18

12

BO.D15.17/18

13

BO.D15.18/18

14

BO.D15.19/18

Zdrowy kręgosłup - bezpłatne
zajęcia gimnastyczne 2019
Bezpieczniej w MIstrzejowicach
Zielone Mistrzejowice - Zasadź
swoje drzewko!
Tenis stołowy - bezpłatne zajęcia
rekreacyjne 2019

4 780,00

ODRZUCONY

1

BO.D15.2/18

2

BO.D15.6/18

3

BO.D15.7/18

4

BO.D15.8/18

5

BO.D15.9/18

Parkingi na ul. Wawelskiej pod
blokami 60 i 61

Zgłoszona propozycja realizacji zadania w ramach programu "Budżet Obywatelski" pn.:"Parking na ul.Wawelskiej pod blokami 60 i 61", wskazuje na budowę
miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do pasa drogowego po zewnętrznym łuku ul.Wawelskiej (pętla)naprzeciw bl.60 i 60-61, która winna być
poprzedzona opracowaniem dokumentacji zezwalającej na realizację, która będzie uwzględniała:-budowę miejsc postojowych w dwóch lokalizacjach
tj.;1.odc.zewnętrzny łuk ulicy naprzeciw bl.60- budowa ok.10-12 miejsc2.odc.zewnętrzny łuk ulicy naprzeciw bl.60-61-budowa ok.8-10 miejsc.Dla powyższego
zakresu wyliczono szacunkowe koszty realizacji na kwotę 460 000 zł, w tym:1.odc.naprzeciw bloku 60- szacunkowy koszt 275 000 zł2.odc.naprzeciw bloku 60 i
61-szacunkowy koszt 185 000 zł.Projekt zostaje odrzucony na podstawie § 12 ust.2 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa(Uchwała
XXXIV/566/15 RMK z dnia 16 grudnia 2015 roku) zgodnie, z którym w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania,"których wymagany
budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymiwskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu".Na realizację zadania o charakterze lokalnym na
terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice został określony limit maksymalnej wartości jednego zadania na kwotę 80 000 zł.

Parkuj bez problemu w
Mistrzejowicach !

Zgłoszona propozycja realizacji zadania w ramach programu „Budżet Obywatelski” pn: „Parkuj bezpiecznie w Mistrzejowicach”, wskazuje na poszerzenie
istniejących parkingów w rejonie bloków 13-19 (7 lokalizacji) na terenie os. Piastów wraz z wyznaczeniem skośnych miejsc do parkowania na parkingach oraz
równoległych do chodnika miejsc na istniejącej drodze wyjazdowej z parkingów .Na podstawie przeprowadzonej analizy na temat możliwości realizacji zadania
ustalono,że wnioskowane przedsięwzięcie winno być poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej uwzględniającej: - przebudowę parkingów
(poszerzenie) wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych - przebudowę drogi dojazdowej (poszerzenie) uwzględniającej lokalizację miejsc parkingowych wzdłuż
chodnika - przebudowę istniejącego oświetlenia poza teren parkingów - wykonanie odprowadzenia wód opadowych w oparciu o zbiornik retencyjny.Dla
powyższego zakresu wyliczono szacunkowe koszty realizacji (dla 7 lokalizacji) na kwotę 4.100.820,00zł. w tym koszt opracowania kompleksowej dokumentacji.
Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §12 ust.2 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia
16 grudnia 2015 roku, zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania „których wymagany budżet całkowity
na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §8 ust.2 do 4 Nadmieniając, że na realizację zadania o charakterze lokalnym na terenie
Dzielnicy XV Mistrzejowice, został określony limit maksymalnej wartości jednego zadania na kwotę 80.000,00 zł.

Zdrowy kręgosłup - zajęcia
rekreacyjno-sportowe
Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców
miejsca Parkingowe

Wycofany
Brak listy poparcia
BRAK LISTY POPARCIA

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1

BO.D16.2/18

2

BO.D16.3/18

3

BO.D16.4/18

4

BO.D16.5/18

5

BO.D16.6/18

Oświetlenie Parku Rzecznego
Dłubni - I etap
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWAŻNIEJSZE - rozbudowa
monitoringu
Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

80 000,00

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie łącznika .Koszty utrzymania linii oświetleniowej.

80 000,00

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce.

8 400,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Bieńczyce, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych.

Pitna woda nad Zalewem - poidełko
dla ludzi i zwierząt

35 000,00

Zamontowanie poidełka w okolicy Zalewu Nowohuckiego znacząco wpłynie na funkcjonalność tego terenu. Mieszkańcy, przyjezdni, osoby uprawiające sport
nad zalewem korzystający z siłowni, zestawu do street workout’u, czy plażowicze spędzający gorące dni nad wodą nie będą zmuszeni nosić ze sobą napojów.

Wakacyjne kino w parku

55 700,00

Projekt przewiduje zorganizowanie ośmiu pokazów filmowych dla mieszkańców dzielnicy XVI. Budżet złożony przez wnioskodawcę okazał się minimalnie za
niski. Po wprowadzeniu zmian w kosztorysie, zatwierdzonych przez Wnioskodawcę stwierdzam, iż projekt jest możliwy do realizacji.

6

BO.D16.7/18

Mali Ratownicy

2 900,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

7

BO.D16.8/18

Bezpieczna nawierzchnia na
siłowniach zewnętrznych

43 000,00

Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych na naturalnym gruncie w zmiennych warunkach atmosferycznych często nie jest możliwe. Wykonanie nawierzchni
bezpiecznej na siłowniach zewnętrznych znacznie poprawi komfort ich użytkowania.

8

BO.D16.9/18

Zielone Bieńczyce

50 000,00

zmiana zagospodarowania wskazanych miejsc poprzez wykonanie nowych nasadzeń zwiększy zasoby zieleni i poprawi atrakcyjność i estetykę miasta.

9

BO.D16.10/18

Zaczytaj się w Bieńczycach

55 350,00

1. Zwiększenie oferty czytelniczej dla mieszkańców Dzielnicy.2. Promocja nowych form książki i czytelnictwa. 3. Zwiększenie dostępności do nowości
wydawniczych.

10

BO.D16.11/18

80 000,00

Montaż trampolin uatrakcyjni przestrzeń mieszkańcom dzielnicy XVI. Trampoliny pobudzą także dzieci do aktywności fizycznej.

11
12

BO.D16.14/18
BO.D16.15/18

40 000,00
80 000,00

Projekt służy mieszkańcom
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz poprawa estetyki miejsca.

13

BO.D16.16/18

80 000,00

Proponowane zagospodarowanie terenu wpłynie korzystnie na odbiór estetyczny miejsca. Proponowane rabaty staną się wraz z elementami towarzyszącymi
dodatkową atrakcją i poprawią komfort użytkowania przestrzeni wspólnej. Gry terenowe na świeżym powietrzu sprzyjają integracji mieszkańców.

Poskaczmy razem !!! - kolejne
TRAMPOLINY
Oaza na Złotej
Prosta droga
Lawendowe Planty Bieńczyckie miejsce relaksu i zabawy

ODRZUCONY

1

BO.D16.1/18

Remont ogrodzenia Samorządowe
Przedszkole nr 142 w Krakowie

Podczas weryfikacji stwierdzono, iż projekt stanowi jedynie remont ogrodzenia w jednej jednostce oświatowej, co oznacza brak realnych korzyści z efektu dla
mieszkańców całej dzielnicy, a w związku z tym efekt projektu nie może zostać uznanym za ogólnodostępny w rozumieniu §6 ust. 6) oraz 7) Zarządzenia nr
491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia
szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2018 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym. W związku z brakiem
ogólnodostępności na podstawie ww. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, tutejsza jednostka nie ma możliwości pozytywnego zaopiniowania powyższego
projektu.

2

BO.D16.12/18

Zdrowy kręgosłup

3

BO.D16.13/18

Lepsza świetlica - lepsza jakość
życia!

4

BO.D16.17/18

Ulica Gustawa Pokrzywki 2.0

Wydział Sportu odrzuca projekt BO.D16.12/18 Zdrowy kręgosłup na podstawie § 11 ust 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała Nr
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.) 27 kwietnia 2018 r., Wydział Sportu przesłał e-mail do Wnioskodawcy z prośbą o
doprecyzowanie poszczególnych działań w zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego projekcie Nr BO.D16.12.18 Ze względu na brak odpowiedzi, Wydział
Sportu 9 maja 2018 r., ponowił e-mail do Wnioskodawcy z prośbą o kontakt i dokonanie weryfikacji przesłanej treści. Do dnia 21.05.2018 r., Wnioskodawca nie
skontaktował się Wydziałem i nie przekazał swojego stanowiska w zakresie weryfikacji ww. wniosku.
Projekt zawiera braki formalne oraz wymaga doprecyzowania w następujących aspektach:- projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu
Dzielnicy XVI korzystających ze świetlic szkolnych. Nie spełnia tym samym kryterium ogólnodostępności,- brakuje pisemnych oświadczeń o gotowości do
współpracy w ramach projektu dyrektorów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy XVI w Krakowie,- nie doprecyzowano informacji dot. tygodniowej liczby
zajęć: w szczegółowym opisie zadania jest informacja o ”przynajmniej 2 godzinach tygodniowo zajęć” natomiast w szacunkowych kosztach realizacji projektu
uwzględniono „zajęcia 1 x w tygodniu dla grupy 15 osobowej”.Wnioskodawca nie dokonał modyfikacji i nie uzupełnił braków formalnych zgodnie z §11 ust. 1
Regulaminu budżetu obywatelskiego, projekt został odrzucony, gdyż nie spełnia kryteriów, o których mowa w §12 ust. 1 i 5 Regulaminu budżetu
obywatelskiego.
BO.D16.17/18 – ul. Gustawa Pokrzywki 2,0Opinia negatywna1.Przy remoncie miejsc parkingowych na ul. Gustawa Pokrzywki wzdłuż bloków nr 31, 33, 34,
35 na os. Albertyńskim należy również uwzględnić remont ścieków odprowadzających wodę opadową do kratek. Ponadto należy wyprofilować nawierzchnię
jezdni , tak aby uzyskać odpowiednie spadki wód opadowych. Prace z remontem ścieku jak również jezdni są nieodzownymi pracami, które muszą być wykonane
przy remoncie wnioskowanych miejsc parkingowych.Wobec powyższego szacunkowa wycena remontu parkingów wraz z połową pasa jezdni znacznie
przekracza limit finansowy wskazany w § 8 ust. 2 regulaminu budżetu obywatelskiego MK.2.Budowa parkingu przed blokiem nr 31 na os. Albertyńskiem jest
niemożliwa z uwagi na to , że teren ten jest objęty założeniami mpzp „Marii Dąbrowskiej –Bieńczycka” . Wskazana lokalizacja to teren oznaczony jako ZP 10tereny zieleni urządzonej, na którym obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc parkingowych.Projekt zostaje odrzucony zgodnie z §12 pkt 2i 4 Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015r.

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

PRZYJĘTY

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

1

BO.D17.5/18

Grębałów Klub Dukat montaż
urządzenia zabawowego na placu z

40 000,00

Wzbogacenie infrastruktury ogródka jordanowskiego, umieszczonego wokół Klubu Dukat Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta w nowe urządzenie zabawowe
w znacznym stopniu wpłynie na uatrakcyjnienie miejsca zabaw dla dzieci i rodziców. Plac zabaw jest jedynym ogólnodostępnym miejscem dla społeczności
lokalnej, przeznaczonym do wypoczynku, integracji, zabawy i nauki poprzez ruch. Zaproponowana kwota na realizację projektu jest realnym wydatkiem, przy
założeniu, że montaż wielofunkcyjnego urządzenia wraz z bezpieczną nawierzchnią, zostanie przeprowadzony w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Wnioskodawca projektu uzyskał odpowiednią zgodę od Kierownictwa Klubu Dukat Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta.

2

BO.D17.6/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

4 400,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Wzgórza Krzesławickie, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych,
bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.

3

BO.D17.7/18

"Trejaż w Kantorowicach"

16 500,00

Postawienie ogrodzenia da mieszkańcom poczucie odpowiedzialności za zamieszkiwany budynek. Wzrośnie estetyka otoczenia, a tym samym dbałość o
„własne podwórko”. Zadanie to wpisuje się zatem w kontynuowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku całej nieruchomości gminnej i jej otoczenia.

4

BO.D17.8/18

"Piękni wytrenowani"

14 700,00

Wniosek zakłada edukację i integrację mieszkańców Dzielnicy XVII poprzez ich aktywny udział w warsztatach. Organizacja zajęć bezpłatnych pozwoli na udział
każdego mieszkańca dzielnicy bez względu na status materialny. Cykl warsztatów jest ofertą dla różnych grup wiekowych, która odpowiada na aktualnie
wybierane formy rozwijania umiejętności, kompetencji, realizacji pasji czy znalezienia edukacyjnej formy spędzania wolnego czasu.

5

BO.D17.9/18

Zróbmy scenę w Kantorowicach

40 000,00

Powstanie sceny przyczyni się do poprawy warunków życia kulturalnego Mieszkańców dzielnicy oraz ich integracji. / Teren objęty bieżącym utrzymaniem

6

BO.D17.13/18

Mali Ratownicy

2 600,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

7

BO.D17.15/18

Darmowe kino plenerowe dla
mieszkańców!

26 000,00

Projekt przewiduje zorganizowanie czterech pokazów filmowych dla mieszkańców dzielnicy XVII. Budżet złożony przez wnioskodawcę okazał się minimalnie za
niski. Po wprowadzeniu zmian w kosztorysie, zatwierdzonych przez Wnioskodawcę stwierdzam, iż projekt jest możliwy do realizacji.

ODRZUCONY
1

BO.D17.1/18

2

BO.D17.2/18

Budowa chodnika od ul. Niebyłej do
ul. Architektów
Monitoring osiedlowy: w os. Na
Stoku 'Bezpieczne Miasto'

3

BO.D17.3/18

STREETWORK PARK www.ghettoworkout.com

4

BO.D17.4/18

Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

BO.D17.10/18

Poszerzenie pobocza bitumicznego
przy ulicy Lubockiej

BO.D17.11/18

Pobocze bitumiczne od Lubocka 1 do
przystanek Lubocza-Bugaj

7

BO.D17.12/18

Wykonanie drogi
rowerowej/pieszych wałem Wisły do
Niepołomic

8

BO.D17.14/18

Rozbiegane Wzgórza Krzesławickie

5

6

9

BO.D17.16/18

Rowery Wavelo dla dzielnicy XVII

Brak listy poparcia
Maksymalna wartość projektu w Dzielnicy XVII wynosi 40 000 zł. Wskazana kwota nie pozwala na realizację zadania, w szczególności na budowę takiej liczby
punktów kamerowych, zabezpieczenie przestrzeni dyskowej w dwóch rozdzielnych geograficznie serwerowniach itd.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wybudowanie zestawu Street workout w Parku Zielony Jar Wandy przy ul. Architektów. Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie opracował w 2017 roku dokumentację projektową i jest w trakcie rozstrzygania zamówienia publicznego na budowę street workoutu w tej lokalizacji.
Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12.
ww. regulaminu głosi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z
obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;Ponadto, maksymalna wartość jednego projektu w dzielnicy XVII nie może przekraczać 40.000,00zł. Kwota ta jest
niewystarczająca dla budowy street workoutu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.
Projekt zgłoszony dwukrotnie, jedna wersja zaakceptowana
Wykonanie bitumicznego pobocza przy ul.Lubockiej jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej § 37, 38, które określa
sposób wykonania poboczy dla tej klasy drogi. Dodatkowo z uwagi na fakt, że po przeciwnej stronie istnieje chodnik , z którego pieszy jest zobowiązany
korzystać zgodnie z prawem o ruchu drogowym Art.11, wykonanie fragmentu pobocza bitumicznego zgodnie ze złożonym projektem zadania może
spowodować pogorszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.§ 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane
zadania:6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.
Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: pkt 6
„ które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa…”Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu §37, 38 nie jest możliwe wykonanie
pobocza z nawierzchni bitumicznej.Zaproponowano wnioskodawcy modyfikację wniosku – wykonanie pobocza tłuczniowego. Wnioskodawca nie wyraził
zgody na przedstawioną modyfikację.
Projekt nie leży na terenie Dzielnicy XVII. Projekt powinien zostać złożony jako ogólnomiejski jeżeli jego realizacja ma być na wskazanym obszarze.
Wycofany
ZIKiT negatywnie opiniuje projekt budżetu obywatelskiego pn. Rowery Wavelo dla Dzielnicy XVII z uwagi na brak możliwości sfinansowania przez Gminę
Miejską Kraków dodatkowych stacji roweru publicznego w ramach realizacji umowy koncesji na usługi pn. Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków
wypożyczalni rowerów Krakowski Rower Miejski nr 867/ZIKiT/2016 z dnia 14 lipca 2016r. Operator systemu Wavelo uruchomił i zarządza systemem roweru
publicznego składającym się z min. 150 stacji oraz 1500 szt. rowerów, wypełniając warunki dotyczące wielkości systemu zawarte w ww. umowie. Dodatkowe
stacje roweru publicznego mogą zostać postawione przez Operatora, jako własne lub sponsorskie, lecz za włączenie tych elementów do systemu Operatorowi
nie może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie ze strony Gminy Miejskiej Kraków.W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 4. uchwały nr
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniuje się
negatywnie.

10

BO.D17.17/18

Pomimo wezwania do usunięcia braków formalnych Wnioskodawca nie przedstawił pisemnych oświadczeń o gotowości do współpracy dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 98 w Krakowie oraz Fundacji Promocji Nowej Huty.
W związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów §12 ust. 5 Regulaminu
budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (załącznik do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.) projekt został odrzucony.

Familiada jak za dawnych lat - piknik
rodzinny na Wzgórzach

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Kolorowa prasa do biblioteki
zaprasza

4 000,00

1. Rozszerzenie oferty prasy popularnej i fachowej w bibliotece publicznej.2. Zwiększenie atrakcyjności biblioteki wśród mieszkańców Dzielnicy.

Aleja Róż na nowo – cz. 1: wygodne
siedziska na schodach

40 000,00

Plac na Alei Róż poprzez wieloletnie zaniedbania oraz brak kompleksowych prac utracił wiele z pierwotnych walorów, obecnie postrzegany jest jako betonowy
plac, którego wyposażenie nie sprzyja spędzaniu tam czasu. Jego rewitalizacja ma na celu przywrócenie Ale Róż należnej jej rangi, oraz wzbogacenie programu
w zakresie funkcji rekreacyjnych i społecznych. Proponowane siedziska mają na celu dostosowanie przestrzeni do funkcji rekreacyjnej dla różnych grup
mieszkańców Krakowa jak i turystów.

40 000,00

Wzbogacenie infrastruktury ogródka jordanowskiego, umieszczonego wokół Klubu Karino Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta w nowe urządzenie
zabawowe w znacznym stopniu wpłynie na uatrakcyjnienie miejsca zabaw dla dzieci i rodziców. Plac zabaw jest ogólnodostępnym miejscem dla społeczności
lokalnej, przeznaczonym do wypoczynku, integracji, zabawy i nauki poprzez ruch. Zaproponowana kwota na realizację projektu jest realnym wydatkiem, przy
założeniu, że montaż wielofunkcyjnego urządzenia wraz z bezpieczną nawierzchnią, zostanie przeprowadzony w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Wnioskodawca projektu uzyskał odpowiednią zgodę od Kierownictwa Klubu Karino Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta.

32 000,00

Realizacja zadania „Teatr bez barier”, polegającego na likwidacji barier architektonicznych w budynku Teatru Ludowego – oś. Teatralne 34, umożliwi osobom z
niepełnosprawnościami ruchowymi samodzielny dostęp do Teatru (w tej chwili dostęp do teatru wymaga pokonania kilku wysokich schodów, co stanowi duże
utrudnienie dla osób niepełnosprawnych i niezbędne jest skorzystanie z pomocy osób trzecich). Zadanie jest komplementarne z już wykonanymi zadaniami
związanymi z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych – m.in. remontem toalet. Realizacja projektu daje możliwość wyrównania szans w dostępie do kultury
wszystkim osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu i osobom starszym.

40 000,00

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych na wyremontowanym fragmencie chodnika.Jednocześnie wykonanie remontu chodnika do wysokości środków
finansowych, może spowodować konieczność zakończenia remontu w przypadkowym miejscu (a nie na końcu odcinka), co może skutkować negatywnym
odbiorem społecznym .

28 000,00

Projekt zakłada wykorzystanie zakupionego sprzętu piknikowego do realizacji imprez plenerowych na terenach Przylasku Rusieckiego oraz Branic. Dzięki
imprezom społeczno-kulturalnym okoliczni mieszkańcy mają okazję nie tylko do integracji ale i kultywowania tradycji dzielnicowych oraz lokalnych obrzędów.
W licznych wydarzeniach plenerowych biorą udział zespoły wokalno-artystyczno-obrzędowe, uczniowie okolicznych szkół, zawodnicy klubów sportowych,
jednostki OSP oraz inni. Dzięki zakupowi zestawów piknikowych obniży się koszt organizacji imprez plenerowych, gdyż do tej pory wypożyczenie sprzętu
pochłaniało znaczne środki finansowe. Ponadto wnioskodawczyni projektu zaproponowała, aby miejscem przechowywania sprzętu były magazyny Straży
Pożarnej w Przylasku Rusieckim, na co uzyskała zgodę Naczelnika SP. W ten sposób rozwiązany został brak miejsca do magazynowania w pobliskim Klubie
Herkules Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY
1
2

3

4

5

BO.D18.2/18
BO.D18.3/18

BO.D18.4/18

BO.D18.5/18

BO.D18.7/18

Urządzenie zabawowe w Ogródku
Jordanowskim

Teatr bez barier

Chodnik przy Mościckiego

6

BO.D18.8/18

Zestawy piknikowe Dzielnicy XVIII

7

BO.D18.11/18

8

BO.D18.13/18

9

BO.D18.15/18

Wspieraj swój lokalny klub

31 200,00

10

BO.D18.17/18

Stacje samoobsługowej naprawy
roweru

40 000,00

Siłownia pod chmurką -strefa
relaksu
Profesjonalne zajęcia biegoworuchowe dla mieszkańców

30 607,00
4 400,00

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie kultury
fizycznej.
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Nowej Huty, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych.
Szerzenie kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności a także wśród pozostałych mieszkańców Krakowa. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży.
Stacje samodzielnej naprawy rowerów zachęcą do ruchu na świeżym powietrzu i korzystania z rowerowej infrastruktury miasta. Komfort psychicznyzwiązany z
możliwością naprawy roweru , sprawi, że nawet nieprzekonani do tej pory cykliści, nie będą mieli wymówki by właśnie rowerem pojechać do pracy czy na
uczelnię.Realizacja projektu pociągnie za sobą konieczność zabezpieczenia w budżecie środków na utrzymanie stacji w zakresie systematycznej wymiany
zużytych i zniszczonych narzędzi.

11

BO.D18.18/18

Mali Ratownicy

2 600,00

12

BO.D18.19/18

Usłyszmy się! nagłośnienie dla
seniorów w Jędrusiu

2 800,00

13

BO.D18.22/18

Bajkowe graffiti-murale które
zmieniają dziecięcą przestrzeń

12 500,00

14

BO.D18.23/18

Dzień Nowohucianina *

37 500,00

15

BO.D18.25/18

Pikniki tematyczne na Kopcu Wandy

15 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania wg kwot proponowanych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls
Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r.
którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do
ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Nagłośnienie w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta jest propozycją o długotrwałym efekcie pozytywnie oddziałującym nie tylko na
spotykających się w klubie Seniorów ale i na całą okoliczną wspólnotę osiedla Centrum A, która krzysta z oferty Klubu Jędruś.
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt pn. Bajkowe graffiti-murale które zmieniają dziecięcą przestrzeń zgłoszony do
Budżetu Obywatelskiego 2018 (wniosek nr BO.D18.22/18). Oprócz odpowiednich pozwoleń właścicieli nieruchomości, wszelkie kwestie związane np. z
czasowym zajęciem pasa drogowego w trakcie malowania ścian podlegają określonym procedurom i wymagają stosownych uzgodnień, tj. wcześniejszej
rezerwacji w ZIKiT i opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.Realizacja projektu uatrakcyjni przestrzeń publiczną i uwrażliwi jego odbiorców na sztukę
współczesną, rozbudzi aktywność artystyczną.
Realizacja projektu pn. „Dzień Nowohucianina” (BO.D18.23/18) na placu Centralnym im. Ronalda Regana w Krakowie pozwoli na integrację mieszkańców
dzielnic nowohuckich i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zorganizowane przedsięwzięcia przyczynią się do rozwoju aktywności społeczności
lokalnej.Ponadto zwracam uwagę na fakt, że terminy realizacji projektu podane w harmonogramie noszą cechy oczywistej omyłki pisarskiej (organizacja
wydarzenia będzie miała miejsce w roku 2019).
Realizacja zadania pn. „Pikniki tematyczne na Kopcu Wandy”, polegającego na organizacji 3 pikników tematycznych: historycznego, archeologicznego i
sąsiedzkiego, nawiązujących do życia dawnych Słowian, daje możliwość mieszkańcom Krakowa spędzenia czasu w sposób ciekawy i rozwijający. Jest to
dodatkowo atrakcyjna oferta kulturalna, służąca poznaniu historii naszego miasta. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Oddział „Dzieje Nowej Huty”,
deklaruje pomoc w realizacji ww. projektu poprzez organizację lekcji, warsztatów, konkursów wiedzy i prelekcji.

ODRZUCONY
1

2

BO.D18.1/18

BO.D18.6/18

Budowa Parkingu przy budynku os.
Sportowe 24 w Krakowie

OPINIA NEGATYWNA.§ 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:2) których wymagany budżet całkowity na
realizację jest niezgodny z limitami finansowymiwskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu;Limit kosztów Dzielnicy XVIII wynosi 40 tys. zł

Odnowienie placu zabaw na osiedlu
Wandy

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zagospodarowanie w nowe sprzęty ubogiego w wyposażenie, a jednego z największych placów zabaw w najstarszej
części Nowej Huty.Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w posiadaniu projektu modernizacji placu zabaw na os. Wandy, na który uzyskane zostało
pozwolenie na budowę Wydziału Architektury UMK.Na tym etapie nie jest możliwy podział inwestycji w celu wyodrębnieniu etapu możliwego do finansowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego.Inwestycja musi być realizowana w całości, a kwota maksymalna przeznaczona przez Dzielnicę XVIII, czyli 40 tys. zł nie jest
wystarczająca na realizację ww. projektu.
Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku, w sprawie „regulaminu
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:- pkt. 4, „które w dniu zgłoszenia stoi w
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”.Wniosek projektu zakłada montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.Wniosek
uzyskał negatywne opinie Plastyka Miasta Krakowa i Biura Planowania Przestrzennego, zgodnie z którymi:- dla zachowania ładu estetycznego i harmonijnie
ukształtowanej przestrzeni należy zachować jednolity wzór nośników informacji wizualnej na obszarze Miasta Krakowa, a wszystkie nowe nośniki informacyjne
będą projektowane w ramach kompleksowego projektu Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa (trwają prace)- aktualnie przygotowywana jest Uchwała
Krajobrazowa, w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

3

BO.D18.9/18

Uprzejmie donoszę! - tablice
ogłoszeniowe w Nowej Hucie

4

BO.D18.10/18

STOP utonięciom !

5

BO.D18.12/18

Zakup sprzetu sportowego i strojów
piłkarskich.

Nie dostarczono listy poparcia w wymaganym regulaminowo terminie.
Wydział Sportu negatywnie opiniuje złożony projekt pn. „Zakup sprzętu sportowego i strojów piłkarskich”. Klub Sportowy LKS Zjednoczeni Złomex w
Branicach przystąpił do konkursu projektów gdzie otrzymał dofinansowane na zakup sprzętu sportowego. W zadaniu Aktywny Kraków – 3 000 tys. złotych,
natomiast w zadaniu Sportowy sukces – 6000 złotych.

6

BO.D18.14/18

Odnowa placu zabaw Na Skarpie

7

BO.D18.16/18

Nowohucki sad.

8

BO.D18.20/18

9

BO.D18.21/18

10

BO.D18.24/18

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada odnowę istniejącego placu zabaw, zmianę ustawień istniejących urządzeń oraz zagospodarowanie pozostałego
terenu do formy ogrodu zabaw. Wykonanie projektu placu zabaw wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń to koszt rzędu 20 tys. zł. Konieczne jest
uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, gdyż przedmiotowy teren znajduje się pod opieką konserwatorską. Kwota maksymalna przeznaczona przez dzielnicę
XVIII na pojedynczy projekt Budżetu Obywatelskiego wynosi 40 tys. zł. W takim wypadku na realizację pozostaje 20 tys. zł.Zgodnie z Regulaminem budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:8) które zakładają realizację jedynie części zadania – wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez
uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt.
Opinia negatywna z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, z której wynika iż nie ma możliwości sadzenie drzew owocowych na terenie przyległym do
kopca Wandy, ze względu na to że niezmiernie istotna dla zabytku jest jego ekspozycja, zagospodarowanie tego terenu powinno podkreślać powiązania
widokowe dlatego nie jest wskazane sadzenie nowych drzew w przedmiotowej lokalizacji. Ponadto wnioskodawca projektu BO nie zaakceptował
zmodyfikowanego zakresu rzeczowego zadania .

Seniorzy na scenę. Wsparcie
seniorów z Nowej Huty!
Kampania Społeczna "Nie karm
szczura!"

Nie dostarczono listy poparcia w wymaganym regulaminowo terminie.
Nie dostarczono listy poparcia w wymaganym regulaminowo terminie.
Maksymalna wartość projektu w Dzielnicy XVIII wynosi 40 000 zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji projektu. Instalacja miejskich kamer
systemu monitoringu wizyjnego wymaga, by spełniały one techniczne przesłanki umożliwiające ich wpięcie do systemu monitoringu ( skoro mają to być kamery
miejskiego systemu monitoringu ). Przywołane przez wnioskodawcę kamery (ze względu ich parametry techniczne ) nie mogą być włączone do systemu
monitoringu. Miejski system monitoringu, zgodnie z przyjętymi opracowaniami i wytycznymi technicznymi oparty jest o sieć światłowodową, i nie będą
włączane do niego kamery których transmisja oparta jest o sieć WIFi (także ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych). Koszt realizacji , nie
obejmuje wykonania światłowodów, montażu punktów kamerowych, zabezpieczenia pojemności macierzy w dwóch rozdzielnych geograficznie serwerowniach
itd.

Bezpieczna Nowa Huta - monitoring
oraz piesze patrole

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

Charakterysytka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych

PRZYJĘTY

1

BO.OM.2/18

Mali Ratownicy

25 000,00

2

BO.OM.5/18

Rewitalizacja zieleni przy budynku
os. Sportowe 24 Kraków

120 000,00

3

BO.OM.6/18

Centrum Mechatroniki i Robotyki

238 500,00

4

BO.OM.7/18

25 000,00

5

BO.OM.11/18

„Pełnia życia, pełnia sił”
ZIELONA KRUPNICZA, CZYLI
ULICA PRZYJAZNA DLA
MIESZKAŃCÓW

2 400 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i placówek działających na terenie Miasta
Krakowa. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 25 000,00 zł. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem
Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15
kwietnia 2009 r. którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i
jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może
przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie
powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Rewitalizacja przestrzeni przy budynku os. Sportowe 24 wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni, zarówno pod względem funkcji wypoczynkowej jak i
komunikacyjnej. Prace związane z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni podniosą walory estetyczne, jak i rekreacyjne miejsca, wpłyną pozytywnie na komfort
życia, a przede wszystkim jakość wypoczynku mieszkańców z różnych grup wiekowych.
Projekt zakłada utworzenie na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Centrum Mechatroniki i Robotyki, którego celem będzie rozwijanie pasji
i zainteresowań dzieci i młodzieży nowymi technologiami, elektrotechniką, mechatroniką, robotyką i automatyką. Realizacja projektu pozwoli na promocję
działań dydaktycznych wpisujących się w politykę edukacyjną Gminy Miejskiej Kraków, promującej kształcenie zawodowe. W ramach projektu zostanie
również zakupiony niezbędny sprzęt, z którego będą mogli korzystać uczniowie Zespołu szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie.
Integracja i aktywizacja seniorów
Proponowane zmiany pozwolą na udostępnienie przestrzeni ul. Krupniczej pieszym, co znacznie wpłynie na atrakcyjność okolicy zarówno dla mieszkańców jak i
turystów odwiedzających Kraków. Zagospodarowanie przestrzeni ułatwi przemieszczanie się pieszych i ulica stanie się miejscem spacerów w przyjemnej,
bardziej zielonej przestrzeni.

6

BO.OM.16/18

Sygnalizacja świetlna: Malborska Macedońska - Szkolna

600 000,00

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników jezdni i chodnika,jak również komfortu życia okolicznych mieszkańców.Wybudowanie sygnalizacji pociąga za sobą
przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej z uwagi na konieczność konfiguracji z sąsiednią sygnalizacją ul.Malborska-Sławka

7

BO.OM.17/18

Młynówka Królewska - tworzymy
najdłuższy park w Polsce

420 000,00

Utworzenie ścieżki wzdłuż Młynówki Królewskiej pozwoli stworzyć ciąg spacerowy w kierunku centrum miasta. Obecnie spacer tą trasą wiąże się z chodzeniem
w błocie po nierównościach terenu. Wyznaczona i utwardzona ścieżka będzie kontynuacją trasy biegnącej do ścisłego centrum.

8

BO.OM.18/18

Które Rondo Mogilskie?

2 400 000,00

9

BO.OM.19/18

Zielona Aleja Konopnickiej

68 500,00

BO.OM.20/18

NOWY PLAC ZABAW NA
PLANTACH PRZY DWORCU
GŁÓWNYM

1 000 000,00

10

Ponumerowanie przystanków ułatwi korzystanie z komunikacji zbiorowej, zwłaszcza w okresie zimowym,kiedy każdy chce zdążyć na swój autobus, aby nie
czekać na mrozie i jest to zdecydowanie prostsze, gdy wie gdzie się udać. Wprowadzenie więc takiego rozwiązania niewątpliwie podniosłoby komfort
korzystania z komunikacji miejskiej.koszty utrzymania tablic elektronicznych
nowe nasadzenia poprawią estetykę i atrakcyjność ulicy . Realizacja projektu pomoże w wychwytywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu i poprawi komfort
życia mieszkańców.
Stworzenie placu zabaw który przystaje do zabytkowego charakteru Plant, jako założenia skończonego i objętego ochroną konserwatorską, nawiązującego do
bogatej twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Przeprowadzenie przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni parkowej. W
aspekcie funkcjonalnym- wzbogaci program dla najmłodszych użytkowników, dając również możliwość rodzinnego spędzania wolnego czasu. Uatrakcyjni
również przestrzeń pod względem wizualnym przy założeniu wykorzystania rozwiązań najwyższej jakości według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Zaniedbany obszar nie sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego fortu pozwoli stworzyć przestrzeń przyjazną dla
mieszkańców i osób odwiedzających Kraków. Ponadto wzgórze, które jest ważnym historycznie miejscem zyska nowy, estetyczny wygląd i stanie się miejscem
gdzie będą mogły wypoczywać całe rodziny jednocześnie ucząc się historii w otoczeniu obiektów, które były jej świadkiem.

11

BO.OM.21/18

Zielona Twierdza

2 400 000,00

12

BO.OM.24/18

Rowerem z Krupniczej na Ingardena

134 050,00

13

BO.OM.26/18

Zielone Aleje Miejskie

1 800 000,00

nasadzenia roślin wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki otoczenia oraz pomoże w wychwytywaniu
pyłu zawieszonego w powietrzu. Realizacja przedmiotowego projektu zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców Krakowa.

2 400 000,00

Ważny dla Krakowa park zyska spójny projekt. Jego stopniowa realizacja pozwoli na przywrócenie świetności parku i nadanie mu nowego waloru estetycznego.
Dodatkowo przedmiotowy teren zielony po rewitalizacji będzie niezwykle atrakcyjny zarówno dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych, jak i turystów.

14

BO.OM.27/18

15

BO.OM.28/18

REWITALIZACJA PARKU
MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA ŁĄCZY
DZIELNICE 1,5,6
REWITALIZACJA ALEI
SŁOWACKIEGO

645 000,00

BO.OM.30/18

Czerwone korale - magia stroju
krakowskiego

17

BO.OM.32/18

REWITALIZACJA PARKU
KLEPARSKIEGO

2 320 000,00
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BO.OM.34/18

przystańMAM! - stworzenie miejsc
dla osób z małymi dziećmi

195 000,00

19

BO.OM.35/18

Zielony pochłaniacz smogu dla
każdej dzielnicy!

1 725 000,00

BO.OM.36/18

MAGICZNY PLAC ZABAW W
PARKU JORDANA (K.DOMU
HARCERZA)

1 000 000,00

16
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285,00

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów.

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych jak również estetyki okolicy
Niewątpliwym efektem długoterminowym projektu "Czerwone korale" jest możliwość kultywowania tradycji regionu krakowskiego, zwłaszcza okolic Wolicy,
Chałupek, Branic, Kościelnik, Wróżenic, Pleszowa, Przylasku Rusieckiego. Grupy obrzędowe, skupione wokół tych terenów, aktywnie uczestniczą w licznych
konkursach, uroczystościach państwowych, miejskich, dzielnicowych, kościelnych czy narodowych. Możliwość reprezentowania swojego mikro regionu w
krakowskich strojach ludowych stanowi bezcenne źródło wiedzy etnograficznej dla młodych pokoleń. Jest także elementem promocji miasta, województwa
oraz kraju. Ogólnodostępność strojów krakowskich będzie realizowana min. poprzez ich przechowywanie i udostępnianie w Klubach Ośrodka Kultury KrakówNowa Huta obejmujących swym zasięgiem dzielnice krakowskie, tj. XIV, XV, XVII, XVIII
Park Kleparski poprzez wieloletnie zaniedbania oraz brak kompleksowych prac utracił wiele z pierwotnych walorów, obecnie postrzegany jest jako teren
zaniedbany. Rewitalizacja ma na celu przywrócenie Parkowi Kleparskiemu należnej mu rangi oraz wzbogacenie programu w zakresie funkcji rekreacyjnych i
społecznych. Proponowany zakres prac ma na celu dostosowanie parku do potrzeb różnych grup mieszkańców Krakowa jak i turystów.
Proponowane ławki są rozwiązaniem problemu karmienia i przewijania niemowląt w przestrzeni publicznej. Dzięki takim obiektom mamy mogą poczuć się
swobodnie podczas dłuższych pobytów w parkach bez konieczności szybszego powrotu do domu.
Utworzenie zielonych ścian będzie kolejnym krokiem w walce ze smogiem. Pojawią się kolejne powierzchnie zielone zdolne do absorpcji zanieczyszczeń.
Dzielnice zyskają elementy korzystnie wpływające na wizualne walory ulic a przebywanie w zielonych wnętrzach będzie sprzyjało pozytywnemu samopoczuciu
mieszkańców.
Istniejący plac zabaw jest w złym stanie i nie zachęca do zabawy. Projekt zakłada sfinansowanie części rewitalizacji Parku Jordana w ramach budżetu
obywatelskiego i stworzenie atrakcyjnego nie tylko dla małych dzieci miejsca, gdzie będzie można aktywnie spędzić czas. Zastosowanie naturalnych materiałów
i kolorów stworzy miejsce przyjazne całym rodzinom i wpasowujące się w charakter zielonej przestrzeni.
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BO.OM.37/18

Miejski Relaks

451 000,00

22

BO.OM.41/18

Bezpieczny Kraków dzięki
monitoringowi

1 440 000,00
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BO.OM.42/18

Winda dla chorych

BO.OM.43/18

Odnowa i zagospodarowanie parku
przy ul. Tomickiego
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BO.OM.44/18
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BO.OM.45/18
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BO.OM.59/18

28

BO.OM.49/18
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BO.OM.50/18
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BO.OM.51/18

31

BO.OM.52/18
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BO.OM.55/18

33

BO.OM.56/18

34

BO.OM.57/18

LEKKI TORNISTER = ZDROWE
DZIECKO

SMOK CO KROK czyli szlakiem
krakowskich smoków
Bezpiecznie do Lidla, (nie) połamcie
sobie nóg!
(NIE) POŁAMCIE SOBIE NÓG!
POMOŻECIE ... ? Przebudujmy
WSPÓLNIE ul. Wojciechowskiego
CZYŻBY ZAPOMNIANO O
ZALEWIE NOWOHUCKIM... i
NOWEJ HUCIE ?
DOŚĆ DZIUR - WsPóLnIe
WYREMONTUJMY Bieńczycką i
Kocmyrzowską
Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi plaża i toalety
Spraw aby samolot przy ważnej
trasie odzyskał piękno.

Drzewa dla Cmentarza
Rakowickiego

700 000,00

1 000 000,00

150 000,00

150 000,00

Powstaną w przestrzeni ulicy miejsca gdzie można usiąść w otoczeniu zieleni i chwilę odpocząć. Umiejscowienie Miejskich Relaksów w pobliżu restauracji i
sklepów zapewni chętnych Mieszkańców do skorzystania z miejsca gdzie można zatrzymać się na chwilę, schronić od deszczu, bądź spożyć posiłek na świeżym
powietrzu.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Krakowa
Projekt dotyczy montażu zewnętrznej windy osobowej w budynku C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Realizacja projektu
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pacjentów Szpitala. Montaż windy pozwoli na sprawne przemieszczanie się pacjentów do poradni
specjalistycznych zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku. Winda będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja
przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzeni, na której znajdowało się miasteczko rowerowe, niespełniające obecnie swoich celów funkcjonalnych. W
obecnym stanie postrzegane jest jako obiekt zaniedbany. Odnowiony teren zieleni byłby atrakcyjny z punktu widzenia możliwości zaspokajania potrzeb
wypoczynkowych mieszkańców Krakowa, stanowiłby on również nowe centrum spotkań dla pobliskich społeczności.
Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji, diagnostyki oraz leczenia wad postawy. Program składać się będzie z etapu diagnostyki, który polegać będzie na
wykonaniu badań przesiewowych służących do kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne, oraz z części terapeutycznej, podczas której prowadzone będą zajęcia
korekcyjne w formie ćwiczeń grupowych lub instruktaży indywidualnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu według proponowanej kwoty. Badania
przesiewowe przeprowadzone metodą komputerową mory projekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne w formie ćwiczeń, edukacja dzieci, nauczycieli i rodziców
przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci z niezdiagnozowaną i nie leczoną wadą postawy lub skoliozą oraz służyć będą poszerzeniu wiedzy w zakresie
konsekwencji, które niosą ze sobą przeciążenia kręgosłupa w wiek szkolnym. Zadanie wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy
Kraków 2016-2018'', przyjętego Uchwałą NR XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r., którego częścią jest Program profilaktyki wad
postawy u dzieci. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. skuteczną identyfikację dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego. Realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Realizacja zadania związana jest z koniecznością systematycznego czyszczenia smoków oraz z ewentualnym uzupełnieniem smoków na trasie w przypadku
dewastacji czy kradzieży. Dzięki realizacji projektu powstanie nowa trasa spacerowa.

550 000,00

Remont nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników oraz wizerunek okolicy.

210 000,00

Znacząca poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz walorów estetycznych okolicy.

2 260 000,00

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego; podniesienie walorów estetycznych okolicy

2 400 030,00

Zalew Nowohucki jest jednym z najładniejszych terenów rekreacyjnych Krakowa. Rozpoczęta renowacja pokazuje jaki potencjał ma to miejsce. Zrealizowanie
wszystkich założeń projektowych tego terenu wzbogaci ten obszar pod względem komfortu użytkowania, poprawi odbiór estetyczny otoczenia.

2 400 030,00

Znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego; ograniczenie hałasu powodowanego przez fatalny stan nawierzchni; eliminacja uszkodzeń
pojazdów

1 500 000,00

Realizacja projektu znacząco zwiększy pojemność wypoczynkową istniejącej plaży, poprawi także stan techniczny i komfort użytkowania istniejącego obszaru.
Przeprowadzenie zaproponowanych prac wpłynie pozytywnie na estetykę i funkcjonowanie całego obiektu.

1 500 000,00

Poprawa estetyki miejsca położonego przy ruchliwej trasie poprzez zagospodarowanie skweru i wyeksponowanie po remoncie zabytkowego samolotu

50 000,00

Naturalnie postępujące wylesienie Cmentarza Rakowickiego jest systematycznie uzupełniane w ramach nasadzeń zastępczych, na podstawie decyzji
Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Jednak, biorąc pod uwagę gęstą zabudowę grobami
ww. cmentarza, w przypadku sadzenia dodatkowych drzew, należy pamiętać, że rozrastające się korzenie mogą z czasem uniemożliwić pochowania do grobów
ziemnych lub uszkodzić konstrukcję piwnic grobowcowych. Należy w tym miejscu zauważyć, że zapewnienie miejsc grzebalnych jest dla Zarządu Cmentarzy
Komunalnych priorytetem.Jedynym obszarem Cmentarza Rakowickiego, na którym istniałaby możliwość powiększenia drzewostanu (również w ramach
nasadzenia zastępczego) jest aleja główna cmentarza przy ul. Prandoty (tzw. cmentarz wojskowy). Niemniej taka inwestycja uzależniona jest od uzyskania
pozytywnej decyzji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, umożliwiającej usunięcie rosnących w tym obszarze starych topól.
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BO.OM.66/18

BO.OM.68/18

BO.OM.70/18

Hutniczek Robotniczek czyli
Szlakiem Odkrywców Nowej Huty
Aleja Róż na nowo – cz. 2: mała
architektura

Bieńczycki Psi Wybieg

165 500,00

1 050 000,00

Realizacja zadania związana jest z koniecznością systematycznego czyszczenia figurek oraz z ewentualnym uzupełnieniem figurek na trasie w przypadku
dewastacji czy kradzieży. Dzięki realizacji projektu powstanie nowa trasa spacerowa.
Plac na Alei Róż poprzez wieloletnie zaniedbania oraz brak kompleksowych prac utracił wiele z pierwotnych walorów, obecnie postrzegany jest jako betonowy
plac, którego wyposażenie nie sprzyja spędzaniu tam czasu. Jego rewitalizacja ma na celu przywrócenie Ale Róż należnej jej rangi oraz wzbogacenie programu w
zakresie funkcji rekreacyjnych i społecznych. Proponowany zakres prac ma na celu dostosowanie do potrzeb różnych grup mieszkańców Krakowa jak i
turystów.

220 000,00

Stworzone zostanie miejsce, gdzie właściciele psów będą mogli spuszczać swoje czworonogi ze smyczy bez obaw o sytuacje zagrażające bezpieczeństwu ich
oraz przechodniów. Zagospodarowane miejsce pozwoli na aktywną formę spacerów z elementami treningu sprawnościowego. Ulokowanie wybiegu z dala od
mieszkań i placów zabaw nie będzie powodowało konfliktów między mieszkańcami i właścicielami psów.

38

BO.OM.71/18

Teatr Rodz-INNY

53 300,00

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i
uzdolnienia. W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie przez ww. placówkę 10 spektakli cyrkowo-teatralnych połączonych z warsztatami.
Realizacja projektu stworzy wyjątkową możliwość spotkania z cyrkiem i teatrem żywym, nowoczesnym, w skuteczny sposób komunikującym się z młodym
widzem i zarazem rozwijającym wyobraźnię i kreatywność.

39

BO.OM.74/18

Ogród witalny ... mimo że szpitalny!

200 000,00

Stworzenie ogrodu hortiterapeutycznego na terenie szpitala wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni, zarówno pod względem funkcji wypoczynkowej
jak i komunikacyjnej. Przebywanie osób chorych w otoczeniu roślin przyniesie korzyści w postaci poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego.
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BO.OM.76/18

Stop utonięciom!- Bezpiecznie nad
wodą w Krakowie.

619 300,00

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Miejskiej Kraków.
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BO.OM.77/18

Dęby zamiast pomników

170 000,00

Projekt pozwoli na upamiętnienie ważnych postaci i jednocześnie wzmocni poczucie tożsamości narodowej oraz wzbogaci estetycznie miasto. Nasadzenie
kolejnych drzew wpłynie także pozytywnie na poprawę jakości powietrza.Przewidywany roczny koszt utrzymania inwestycji: 20 000zł przez pierwszych 5 lat.
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BO.OM.79/18

Zaczytaj się w Krakowie

150 000,00

1. Wzbogacenie oferty Biblioteki Kraków.2. Zwiększenie dostępu do nowości czytelniczych.3. Promocja nowych form książki.4. Możliwość dostępu do książek
bez ograniczeń czasowych.5. Zwiększenie ilości użytkowników jednostki miejskiej - Biblioteki Kraków.

43

BO.OM.80/18

Bezpieczny ratownik - Bezpieczny
Krakowianin

296 310,00

Celem projektu jest doposażenie ratowników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Krakowa, w sprzęt niezbędny do ratowania życia i
mienia, taki jak torby medyczne, sprzęt i odzież ochronną, oraz wyposażenie ich w materiały profilaktyczne promujące bezpieczeństwo pożarowe. Projekt
przewiduje również zakup pluszaków rozdawanych nieletnim ofiarom nieszczęśliwych wypadków jak pierwsza pomoc psychologiczna. Projekt pozytywnie
wpłynie na bezpośrednie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i jest skierowany do wszystkich którzy przebywają w naszym mieście.
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BO.OM.89/18

ul. Bonarka z miejscem odpoczynku
mieszkańców

250 000,00

Zagospodarowanie skweru na trasie uczęszczanej przez licznych przechodniów wpłynie znacznie na poprawę atrakcyjności okolicy. Ulica, na której nie ma
miejsca na odpoczynek w drodze do pracy czy na zakupy zyska zielone miejsce na przerwę, czy chwilę relaksu na świeżym powietrzu.

45

BO.OM.90/18

318 560,00

Projekt dla studentów krakowskich Uczelni. Ma na celu promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Projekt będzie się składał z: wykładów i warsztatów
poruszających tematy m.in. żywności naturalnej i przetworzonej, oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.

46

BO.OM.91/18

STUDENT Z WERWĄ - bezpłatne
zajęcia dla studentów
Budowa brodzika dla dzieci na
basenie Wandzianka

1 400 000,00

Rozwój kultury fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców Krakowa, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Długoterminowe skutki realizacji zadaniaBO.OM.92/18 - Poprawa bezpieczeństwa na ul. RącznejRealizacja zadania ma na celu przebudowę ul. Rącznej – na
odcinku od. ul. Płk Barty do ul. Kotówka. Inwestycja zakładać będzie przebudowę jezdni, budowę chodników, zapewnienie prawidłowego odwodnienia i
oświetlenia. Dzięki budowie chodników inwestycja ta pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych. Przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tej
części Krakowa
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BO.OM.92/18

Poprawa bezpieczeństwa na
ul.Rącznej

2 400 000,00

48

BO.OM.93/18

Parking dla mieszkańców i
pacjentów przychodni - Kozłówek

844 000,00

49

BO.OM.95/18

Plac Zabaw dla Dorosłych

350 000,00

50

BO.OM.96/18

Tężnia solankowa

1 700 000,00

Poprawa komfortu pacjentów udających się do lekarza i mieszkańców okolicznych bloków, oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.
Plac zabaw dla dorosłych będzie ciekawą alternatywą spędzania czasu wolnego. Miejsce będzie podzielone na strefy służące do aktywnego wypoczynku, bądź
relaksu w otoczeniu zieleni.
Tężnia solankowa zlokalizowana w pobliżu terenu rekreacyjnego wzbogaci jego ofertę i zwiększy atrakcyjność. Rola jaką pełni tego typu urządzenie pozytywnie
wpłynie na zdrowie mieszkańców i osoby tam przyjeżdżające. Chcąc skorzystać ze zdrowotnych walorów solanki nie trzeba będzie przebywać w zamkniętych
pomieszczeniach, lecz w otoczeniu zieleni na otwartym powietrzu.

W okolicy ronda w Chełmie powstaje w ostatnim czasie wiele budynków jedno i wielorodzinnych. Brakuje tam jednak przestrzeni wspólnej.
Niezagospodarowane tereny zielone liczne w tej dzielnicy nie są przyjazną przestrzenią do spędzania wolnego czasu. Dzięki parkowi mieszkańcy będą mieć
miejsce gdzie będzie można aktywnie spędzić czas z rodziną a okolica zyska na atrakcyjności.
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BO.OM.97/18

Park rozrywki na Chełmie

1 000 000,00

52

BO.OM.98/18

Cykl zawodów biegowych "Moja
przygoda z bieganiem"

140 000,00

Projekt ogólnodostępny, dotyczący biegania dla dzieci, korzystnie wpłynie na kształtowanie pozytywnych nawyków.
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BO.OM.100/18

#BezpieczniNaBulwarach

800 000,00

Instalacja kamer monitoringu miejskiego przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na wskazanym odcinku Bulwarów Wiślanych oraz umożliwi
szybszą reakcję służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz życie i zdrowie osób przebywających na tym obszarze.
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BO.OM.101/18

Ekologicznie przeciw komarom!

260 000,00

Montaż budek lęgowych dla ptaków znacząco wpłynie na wzrost ich populacji, co z kolei przyczyni się do redukcji ilości uciążliwych dla ludzi owadów.
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BO.OM.105/18

Przystanek początkowy 164 na pętli
Piaski Nowe

258 000,00

Bezpieczeństwo i komfort pasażerów komunikacji miejskiej; poprawa bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie przechodzenia przez ruchliwe skrzyżowanie
oraz torowisko tramwajowe, duże udogodnienie dla osób starszych, niepełnosprawnych, matek z dziećmi etc.
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BO.OM.110/18

Duzi Ratownicy

25 200,00

Proponuje się przyjęcie tego projektu przede wszystkim z uwagi na możliwość podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa.
Szkolenia dla ratowników przyczynią się do podniesienia ich kwalifikacji, co będzie miało pozytywny wpływ na utrzymanie jakości świadczonych usług
zdrowotnych na wysokim poziomie i tym samym będzie sprzyjało poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Krakowa. Realizacja zadania w ramach
Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
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BO.OM.111/18

Dzieci tkwiące tylko w sieci, mają w
głowie same śmieci

25 000,00

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia. Projekt zakłada organizację spotkań dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, poświęconych zagadnieniom związanym z
bezpieczeństwem i twórczym korzystaniem z sieci, a także niebezpieczeństwom wynikającym z nadmiernego korzystania z internetu.
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BO.OM.113/18

Kopiec Kościuszki - Pomnikiem
Historii

125 000,00

Teren wokół Kopca Kościuszki jest uczęszczany licznie przez osoby zainteresowane historią krakowskich fortyfikacji. Stworzenie elementów ułatwiających
identyfikację obiektów zabytkowych będzie miało pozytywny wpływ na atrakcyjność okolicy, jak również ułatwi zwiedzanie i poznawanie historii nie tylko
Mieszkańcom, ale przede wszystkim turystom odwiedzającym Kraków.
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BO.OM.114/18

Siłownia pod chmurką przy Kopcu
Kosciuszki

180 000,00

Teren wokół Kopca Kościuszki jest uczęszczany licznie przez osoby uprawiające sport. Urządzenie tam siłowni zewnętrznej dodatkowo wzbogaci duży obszar
naturalnej zieleni w niedalekiej odległości od centrum Krakowa, który jest atrakcyjny pod względem aktywnych form spędzania wolnego czasu.
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BO.OM.116/18

Spotkania ze sztuką cyrkową,
aktywny kraków

35 500,00

Projekt ma na celu prowadzenie zajęć z szeroko pojętej sztuki cyrkowej

88 500,00

Zakres przedstawionego zadania odpowiada na oczekiwania oraz potrzebę uczestnictwa w aktywnościach opartych o walory zabytkowego zespołu pałacowoparkowego Willi Decjusza, wielokrotnie wyrażane ze strony różnych środowisk oraz przedstawicieli placówek oświatowych. Jego głównym celem jest
zaangażowanie odbiorców, poprzez udział w różnorodnych działaniach zlokalizowanych wokół historycznego obiektu, w poznawanie dziedzictwa kulturowego
miasta oraz pogłębienie wiedzy i wzbogacenie doświadczeń w oparciu o autentyczną substancję zabytkową. Efekty zaplanowanych działań będą służyły
edukacji oraz poprawie kompetencji kulturowych społeczeństwa Krakowa, a także systematycznemu zwiększaniu liczby odbiorców korzystających z lokalnych
zasobów dziedzictwa kulturowego. Zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne założenia tego projektu mogą być w pełni realizowane na terenie zespołu
pałacowo-parkowego Willa Decjusza.Uwaga: Ze względu na fakt, iż projekt został złożony także jako projekt dzielnicowy – Dzielnica VII Zwierzyniec
(zaplanowany wyższy budżet ze względu na większą ilość wydarzeń oraz wymiana jednego z komponentów zadania) celowym jest rozważenie skali realizacji
projektu, dzielnicowa, czy ogólnomiejska.
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BO.OM.118/18

Akademia Decjusza
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BO.OM.120/18

Program profilaktyczny o zdrowym
odżywianiu dla przedszkoli

137 800,00

Celem warsztatów jest poszerzenie świadomości dzieci ich rodziców odnośnie zdrowego odżywiania, nauka czytania i analizowania etykiet na produktach,
nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie poprzez właściwe odżywanie, propagowanie zdrowego stylu życia, poznanie i wdrażanie
przepisów zawierających zdrowe produkty do codziennej diety. W konsekwencji uniknięcie otyłości i chorób z nią związanych, zarówno somatycznych jak i
problemów emocjonalnych i psychospołecznych m.in. niska samoocena dziecka, izolacja społeczna, depresja.
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BO.OM.123/18

Kino dla Seniora - 2500 darmowych
biletów do Kina Paradox

25 000,00

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury

46 800,00

W Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana znajduje się ogród, z którego mogą korzystać dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do placówki oraz inni
mieszkańcy Krakowa. Celem projektu jest zorganizowanie dla mieszkańców Krakowa weekendowych wieczorów z filmami muzycznymi. Wieczory filmowe
zostaną poprzedzone warsztatami tanecznymi dla wszystkich uczestniczących w projekcie. Projekt będzie realizowany w lipcu 2019 r.
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BO.OM.124/18

Cały ten zgiełk
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BO.OM.125/18

Zaczarowana scena w ogrodzie przy
Krupniczej 38

100 000,00

W Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana znajduje się ogród, z którego mogą korzystać dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do placówki oraz inni
mieszkańcy Krakowa. Celem projektu jest zakup i instalacja stałej sceny widowiskowej, która będzie służyć organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych nie
tylko uczestnikom zajęć placówki ale również wszystkim mieszkańcom Krakowa. Scena będzie zadaszona i usytuowana w miejscu bezpiecznym.
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BO.OM.126/18

Solarny kącik wypoczynku w
ogrodzie przy Krupniczej 38

60 000,00

W ogrodzie Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana znajduje się ogród, z którego korzystają dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do placówki oraz inni
mieszkańcy Krakowa. Celem projektu jest zakup i usytuowanie w ogrodzie trzech solarnych ławek, gdzie dzieci, młodzież i mieszkańcy Krakowa w
wyizolowanym od miejskiego zgiełku i ulicznego ruchu miejscu będą mogli nie tylko odpocząć, ale również pracować. Solarne ławki będą zasilane energią
słoneczną, dzięki czemu każdy będzie mógł skorzystać z ładowarki USB nie generując przy tym żadnych dodatkowych kosztów dla placówki. Ponadto w
ogrodzie będzie dostęp do sieci WIFI. Ławki zostaną zaprojektowane tak, aby stworzyć jak najlepszy komfort korzystającym z nich osobom.
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BO.OM.128/18

Donice zamiast słupków.

860 000,00

Donice (gazony) spełnią funkcje ochrony chodników przed niewłaściwym parkowaniem samochodów, a zarazem poprawią estetykę.Roślinność nasadzona w
donicach oprócz poprawy wyglądu ulic przyczyni się do poprawy jakości powietrza.koszty utrzymania donic oraz nasadzeń jak również ich pielęgnacja
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BO.OM.129/18

Trening samoobrony i asertywności
dla dziewcząt

35 600,00

WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać
czuć się bezradną i bezbronną. Przeprowadzone w ramach BO warsztaty będą miały na celu wzmocnienie wśród uczestniczek pewności siebie i poczucia
własnej wartości. WenDo uczy solidarności między kobietami, współpracy, pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, a także poczucie
winy i wstydu. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
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BO.OM.130/18

Warsztaty wprowadzające w świat
nowoczesnej elektroniki

75 600,00

Realizacja zadania przyczyni się do poszerzenia wiedzy w zakresie elektroniki, urządzeń radiowych i radiokomunikacji.
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BO.OM.134/18

Doświetlamy Planty Bieńczyckie

905 000,00

Poprawa bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców okolicy jak również pozostałych spacerujących;poprawa estetyki okolicy.-koszty utrzymania oświetlenia
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BO.OM.136/18

KRK nasz Kraków. Miejsce spotkań

65 000,00
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BO.OM.143/18

Remont chodnika w
ul.Kobierzyńskiej

Realizacja zadania związana jest z koniecznością systematycznego czyszczenia instalacji oraz z ewentualnymi naprawami w przypadku dewastacji. Dzięki
realizacji projektu powstanie nowe miejsce spotkań.

120 000,00

Remont chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz podniesie walory estetyczne pobliskiej okolicy.
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BO.OM.145/18

Bezpiecny chodnik do Tyńca

1 740 000,00
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BO.OM.147/18

Budowa ogólnodostępnego placu
zabaw przy ul. Cechowej 57

140 300,00
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BO.OM.148/18

Strzelanie - bawi i uczy

2 270 000,00
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BO.OM.149/18

Asocjacja Promotorów Radosnego
Ptaka - szlaki ornitologiczne

400 000,00
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BO.OM.150/18
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BO.OM.151/18
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BO.OM.155/18

Budowa ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż al.Bora Komorowskiego

504 300,00
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BO.OM.156/18

Park aktywności i rekreacji ze strefą
dla czworonogów

1 500 000,00

Kochasz swój kraj to po nim nie
bazgraj - kampania społeczna
Święto Cykliczne 2019

PRZYJĘTY WARUNKOWO,Warunki realizacji: wykonanie operatu wodno-prawnego do pozyskania pozwolenia wodno-prawnego; opracowanie pokaże czy
konieczna będzie przebudowa istniejących przepustów(będzie się to wiązało z ingerencja w tereny prywatne, co zwiększy koszty realizacji); ponadto
koniecznym będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę istniejących drzew( koszty).Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych.
Realizacja funkcjonalnego, ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw, wzbogaconego o urządzenia siłowni zewnętrznej ma na celu stworzenie
zainteresowanym osobom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, pełniąc jednocześnie funkcję społeczną oraz integracyjną. Plac zabaw wraz z
urządzeniami siłowni zewnętrznej, dostępny w godzinach od 8.00 do 15.00, przeznaczony będzie dla każdego mieszkańca miasta, w szczególności dla dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 97, dowożonych z lokalizacji przy ul. Judyma 10 (dzielnica Swoszowice) do szkoły przy ul. Cechowej 57 (dzielnica Podgórze Duchackie).
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Krakowa.
Montaż budek lęgowych dla ptaków przyczyni się do wzrostu populacji małych ptaków w mieście. Zamieszczenie tablic informacyjnych o gatunkach zwierząt i
roślin nas otaczających zwiększy świadomość społeczeństwa o różnorodności otaczającej nas przyrody i co za tym idzie zwiększy wrażliwość i troskę o
przyrodę.

190 000,00

Poprawa estetyki miasta.

58 000,00

Projekt dotyczący promocji jazdy na rowerze. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.
Dobudowany fragment ciągu pieszo-rowerowego poprzez połączenie się z istniejącą już infrastrukturą rowerową, umożliwi wygodniejszą i przede wszystkim
bezpieczniejszą komunikację, tworząc główne połączenie rowerowe Krakowa z Nową Hutą. Ponadto dziękidobudowaniu tego fragmentu ciągu pieszorowerowego, ułatwiona zostanie również komunikacja zmotoryzowanych.Projekt poprawi jakość i bezpieczeństwo komunikacji pieszych, rowerzystów i osób
zmotoryzowanych. Koszty utrzymania wybudowanej ścieżki.
Teren przy ul. Redemptorystów poprzez wieloletnie zaniedbania oraz brak kompleksowych prac utracił swoją wartość terenu rekreacyjnego, obecnie
postrzegany jest jako teren zaniedbany. Jego rewitalizacja ma na celu wzbogacenie w zakresie funkcji rekreacyjnych i społecznych. Proponowany zakres prac
ma na celu dostosowanie parku do potrzeb różnych grup mieszkańców Krakowa ceniących aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu jak również właścicieli
czworonogów.
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BO.OM.158/18

"Co nas uszczęśliwia w Krakowie" Konkurs fotograficzny

28 000,00

Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania:Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Co nas uszczęśliwia w Krakowie – konkurs
fotograficzny” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w Krakowie.Muzeum Fotografii w Krakowie
wydeleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej.Bez wątpienia efektem przedsięwzięcia będzie dokumentacja zachodzących w Krakowie zmian.
Konkurs zakończy się wystawą najlepszych fotografii, które mogą służyć promocji Miasta.

BO.OM.159/18

Dzień z pasją motywacją
samodyscypliną-warsztaty dla dzieci

78 000,00

BO.OM.160/18

I INTEGRACYJNE ZAWODY
PŁYWACKIE "FAMILY RACE –
KRAKÓW 2019"

Celem warsztatów jest przekazanie dzieciom w wieku szkolnym zamieszkałym w Krakowie wiedzy oraz umiejętności w zakresie radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, kształcenie poczucia pewności siebie, samodyscypliny, umiejętności planowania, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Poprzez zabawę oraz
obserwację różnych zdarzeń uczestnicy warsztatów będą uczyć się jak zamieniać marzenia w cele i zadania, co będzie sprzyjać ich wszechstronnemu rozwojowi,
rozwijać pasję, motywację i samodyscyplinę.

76 000,00

Projekt dotyczący ogólnodostępnych zawodów pływackich.. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.
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BO.OM.161/18

Samoobsługowy Kraków

576 000,00

Stacja naprawy rowerów umożliwi cyklistom drobne naprawy.Stacja naprawy rowerów przyda się nie tylko rowerzystom, ale także rodzicom z dziećmi w
wózkach, opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy chcieliby podreperować wózek inwalidzki. Możliwe też będzie pompowanie piłek sportowych, czy
materacy. Wystarczy dopasować końcówkę pompki do wentyla. Takie rozwiązanie przyczyni sięgłównie do eliminacji zmory każdego rowerzysty, jakim są
poprzebijane dętki i brak możliwości dalszego podróżowania jednośladem.Realizacja projektu pociągnie za sobą konieczność zabezpieczenia w budżecie
środków na utrzymanie stacji w zakresie systematycznej wymiany zużytych i zniszczonych narzędzi.
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BO.OM.162/18

Na rolkach do pracy - połączenie
dzielnic śródmiejskich

134 000,00

Popularyzacja jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą obsługę i utrzymanie szafek.
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BO.OM.163/18

BON KULTURALNY DLA SENIORA

250 000,00

87

BO.OM.164/18

TAK DLA WILGI

2 275 000,00
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BO.OM.166/18

Zaparkuj w Podgórzu

2 400 000,00
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BO.OM.168/18

Nowe miejsca relaksu przy zdrojach
artezyjskich

900 000,00
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BO.OM.169/18

Super Rodzic

40 220,00

91

BO.OM.170/18

ORLIK POD BALONEM

1 500 000,00
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BO.OM.171/18

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

183 900,00
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BO.OM.172/18

Kultura w zasięgu ręku seniora

31 000,00

94

BO.OM.175/18

Z rozkładem autobusów "za pan
brat"

2 400 000,00

NOWOCZESNY AMBULANS
MEDYCZNY

299 999,00
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BO.OM.177/18

Organizacja projektu kulturalnego pn. „Bon Kulturalny dla Seniora” przyczyni się do aktywizacji społecznej i kulturalnej osób starszych oraz szeroko pojętej
integracji seniorów.Projekt zwiększy także atrakcyjność oferty kulturalnej krakowskich instytucji kultury.
Obecnie teren jest silnie zaniedbany, utrudnione jest wejście i poruszanie po nim przez duże zakrzewienie nieuporządkowanego terenu. Projekt zakłada
zagospodarowanie przestrzeni i stworzenie tam ogólnodostępnego miejsca gdzie każdy będzie mógł spędzić czas na wolnym powietrzu. Wprowadzenie małej
architektury w tę przestrzeń dodatkowo podniesie komfort jego użytkowania.
Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie ilości miejsc parkingowych w rejonie przystanku SKA Podgórze, jak również będzie generowała koszty wynikające z
bieżącego utrzymania parkingu.w przypadku ujęcia w/w parkingu w Podstrefie P5-strefy Płatnego Parkowania parking będzie generował również zyski z tytułu
opłat za parkowanie.
Realizacja założeń projektu pozwoli na stworzenie przestrzeni atrakcyjnej zarówno dla Mieszkańców jak i turystów. Powstaną zielone przestrzenie rekreacyjne
sprzyjające integracji międzypokoleniowej, a także spokojnemu wypoczynkowi w przestrzeni miejskiej.
Zaplanowane w projekcie zadanie jest skierowane do rodzin z dziećmi, w których rodzice czują potrzebę pogłębienia lub odbudowania więzi z dzieckiem.
Spotkania ze specjalistami mają mieć charakter warsztatów, w trakcie których rodzice otrzymają informacje co jest potrzebne do budowania wzajemnych
relacji, w jaki sposób można modyfikować swoje zachowania jako rodziców oraz wpływać na zachowania dzieci. Projekt zakłada współpracę rodziców wraz z
dziećmi, w tym wspólne spotkania i wyjazdy.Efektem realizacji zdania będzie wzmocnienie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz poprawa
komunikacji w rodzinach, które zgłoszą się do projektu.
Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie kultury
fizycznej.
Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;Doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego
przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem; Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania
wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej
rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
Organizacja projektu kulturalnego pn. „Kultura w zasięgu ręki seniora” przyczyni się do aktywizacji społecznej i kulturalnej osób starszych oraz szeroko pojętej
integracji seniorów.Projekt zwiększy także atrakcyjność oferty kulturalnej oferowanej przez krakowskie kina i teatry.
Duże ułatwienie dla pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej poprzez wyświetlanie aktualnych rozkładów jazdy;koszty utrzymywania tablic
Proponuje się przyjęcie tego projektu przede wszystkim z uwagi na możliwość podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa. Zakup
nowoczesnego ambulansu dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych usług zdrowotnych na wysokim poziomie,
jak również wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów oraz pracy personelu medycznego. Zakupiona karetka będzie mogła zastąpić ambulans o największym
przebiegu i zużyciu technicznym, w ramach posiadanego taboru pojazdów. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji
finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
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BO.OM.178/18

Rowerem i pieszo bezpiecznie z
mostu Wandy

740 000,00

Realizacja projektu polega na uporządkowaniu istniejącego terenu i podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego
użytkowania. Stworzenie parku, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców, miłośników terenu, a także wszystkich poszukujących dogodnego miejsca do
wypoczynku i rekreacji przez wprowadzenie nowych funkcji użytkowych takich jak rekreacja, edukacja przyrodnicza czy rekreacja. Istotną kwestią jest również
bezpieczeństwo użytkowników, którego podniesienie zostanie uzyskane dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia oraz monitoringu.

BO.OM.180/18

Kocham Staw Płaszowski

98

BO.OM.182/18

SMOK vs SMOG - THERMOS CUBE
59 solarna altanka maluszka

99

BO.OM.185/18

100

BO.OM.190/18

101

BO.OM.193/18

Biblioteka Gier Planszowych

55 000,00

102

BO.OM.194/18

Roztańczony Kraków

482 360,00

103

BO.OM.195/18

Spływ kajakowy po Rudawie – nowa
atrakcja dla krakowian

46 000,00

Projekt dotyczący ogólnodostępnych spływów kajakowych. Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.
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BO.OM.197/18

Uwertura koncertowa "Cracovia"

298 000,00

Promocja Miasta Kraków poprzez specjalnie skomponowany utwór
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BO.OM.198/18

147 600,00

Poprawa komfortu korzystania z Klubu Jędruś - Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta.
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BO.OM.199/18

192 000,00

107

BO.OM.200/18

108

BO.OM.204/18

Ekran z drzew odgradzający Bulwar Wołyński od ul. M.Konopnickiej poprawi estetykę terenu, złagodzi uciążliwość sąsiedztwa ulicy.
odnowione skwery, poprzez zmianę zagospodarowania , nowe nasadzenia drzew i krzewów zwiększą atrakcyjność i poprawią estetykę miejsc w nowohuckich
dzielnicach. Tereny będą służyć wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.
Integracja i aktywizacja seniorów

109

BO.OM.208/18

Krakowskie hulanie na gościńcu i
wyścig na 1 kilometr
Szkolenie żeglarskie kadr drużyn
żeglarskich w Krakowie

Klimatyzacja dla klubu Jędruś na os.
Centrum A
Zazieleńmy Bulwar Wołyński!
70 dobrych uczynków na 70 lat
Nowej Huty
Senior z pasją

Elektroniczne tablice informacyjne
przy głównych arteriach

2 400 000,00

W ramach rozbudowy ulicy Klasztornej na odcinku od mostu Wandy do ul.Żaglowej zostanie wykonany łącznik umożliwiający wjazd na fragment ciągu
równoległego do ul.Podbipięty. Realizacja projektu poprzez wybudowanie połączenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Mostu Wandy w kierunku
wałów wiślanym z istniejącą ścieżką rowerową przy ul.Podbipięty i w drugą stronę od mostu Wandy ze ścieżkami w Lasku Wolskim poprawi bezpieczeństwo
ruchu pieszego i rowerowego w tym rejonie.

369 800,00
3 900,00
46 000,00

185 000,00
32 750,00

300 000,00

Udostępnienie ogrzewanej całorocznej altany na terenie rekreacyjnym, spacerowym zwiększa komfort użytkowania przestrzeni. Niezależnie od warunków
atmosferycznych będzie możliwe dłuższe przebywanie na wolnym powietrzu rodzin z małymi dziećmi. Rodzice zyskają przestrzeń, z której mogą skorzystać w
razie potrzeby, bez konieczności wcześniejszego powrotu do domu.
Długookresowe działanie na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców Krakowa.
Celem zadania jest przeszkolenie grupy mieszkańców miasta Krakowa na stopnie żeglarskie. Przeszkoleni żeglarze będą mogli zostać wolontariuszami kadr
harcerskich drużyn żeglarskich, co spowoduje rozwój harcerskiego wodniactwa.
1. Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty zbiorów Biblioteki Kraków. 2. Popularyzacja różnych form czytelnictwa.3. Zachęcenie mieszkańców do tworzenia
lokalnych społeczności i spędzania czasu w Bibliotece.
Główne korzyści:- Budowanie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców Krakowa- Zainteresowanie sztuką DJ’ingu- Możliwości rozwoju dla młodych DJ’ówKorzystny wpływ na atmosferę w mieście- Ocieplenie wizerunku Krakowa- Nawiązanie do wizji Krakowa, jako Miasta Kultury- Zbudowanie więzi w
krakowskim środowisku DJ’skim- Rekreacja w formie tańca- Promocja artystów- Popularyzacja korzystania z krakowskich parków, jako atrakcyjnych miejsc do
wypoczynku- Promocja dzielnic

Po zapoznaniu się z projektem BO.OM.208/18 „Elektroniczne tablice informacyjne przy głównych arteriach”, odnosząc się do wskazanych we wniosku działek
przy ulicach: Wielickiej, Wadowickiej i Kąpielowej, informujemy, że w przypadku realizacji projektu należy przeprowadzić szczegółowe uzgodnienia z jednostką,
w której zarządzie są wytypowane działki, czyli z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Konieczne jest spełnienie wymagań technicznych:
instalacja tablic informacyjnych będzie możliwa po zapewnieniu prawidłowych parametrów zasilania; uwzględnieniu istniejącego i planowanego
zagospodarowania terenu. Należy też uwzględnić realizowane w tym rejonie inwestycje i zadbać o bezkolizyjność infrastruktury technicznej z infrastrukturą
drogową.Tablice powinny stać w bezpiecznej odległości od drzew i krzewów, mogą więc być konieczne ewentualne nasadzenia zamienne. Przed uruchomieniem
tablic należy też wybrać podmiot odpowiedzialny za administrowanie treścią tablic. W celu szacowania kosztów realizacji zadania, przez analogię można
wykorzystać dane z realizacji inwestycji „Tablice informujących o zanieczyszczeniach powietrza”, uwzględniając obserwowany na rynku wzrostu kosztów.
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BO.OM.210/18

Nowy Park w Krakowie

2 400 020,00

111

BO.OM.211/18

Poskaczmy razem !!! - kolejne
TRAMPOLINY w Bieńczycach

Zrealizowanie założeń projektu pozwoli na zachowanie elementów historii Bronowic. Odwiedzający nowy park mieszkańcy i turyści będą mieli okazję poczuć
dawnego ducha dzielnicy. Dodatkowo wykonanie tego projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców okolic ulicy Tetmajera w zakresie ogólnodostępnych terenów
zielonych oraz poprawy bezpieczeństwa.

1 500 000,00

Montaż trampolin uatrakcyjni przestrzeń mieszkańcom dzielnicy XVI. Trampoliny pobudzą także dzieci do aktywności fizycznej.

112

BO.OM.213/18

Plac zabaw na Kurdwanowie bezpiecznie i kreatywnie

650 000,00

Pojawienie się placu zabaw w proponowanej lokalizacji pozwoli okolicznym mieszkańcom na zabawę ze swoimi dziećmi we wspólnej przestrzeni bez
konieczności przemieszczania się w inne części miasta. Realizacja projektu uatrakcyjni wskazany rejon pod względem form spędzania wolnego czasu.

BO.OM.216/18

Budowa boiska wielofunkcyjnego w
sercu Czyżyńskich osiedli

114

BO.OM.219/18

Renowacja, oznakowanie i promocja
KOPCA WANDY

2 400 030,00

115

BO.OM.221/18

Łączymy Parki Krakowa

40 700,00

116

BO.OM.222/18

W malinowym chruśniaku!krakowski ogród społecznościowy

1 100 000,00

117

BO.OM.225/18

Zdrowy Kraków - siła kobiet!

199 200,00

113

118

119

BO.OM.226/18

BO.OM.227/18

Magiczny Park Kozłówek

Młynówka Królewska i Stara
Krowodrza - Trasa Historyczna

720 000,00

Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu.
Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.
Rewitalizacja Kopca Wandy ma na celu przywrócenie należnej mu rangi, poprawę stanu technicznego oraz wizualnego a także wzbogacenie programu w
zakresie funkcji wypoczynkowej i turystycznej. Projekt ponadto ma na celu promocję Kopca Wandy jako obiektu o wysokiej wartości dla dziedzictwa
kulturowego. Częścią projektu jest również przeprowadzenie badań archeologicznych, nadających mu znaczenie z punktu widzenia nauki oraz edukacji.
Ułatwienie dla pieszych i rowerzystów poprzez informację na tablicy o czasie dotarcia do Parku Krowoderskiego i Parku Wyspiańskiego;umożliwienie
wykonywania drobnych napraw przez montaż samoobsługowych stacji napraw;koszty utrzymania stacji
W okolicy nie ma miejsca gdzie mieszkańcy mogliby wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Stworzenie ogrodu rekreacyjnego wraz z ogrodem
społecznym w miejscu zaniedbanej przestrzeni, sprawi, że miejsce nieco zapomniane stanie się oazą, miejscem rekreacji, ale także edukacji ekologicznej
mieszkańców integrując lokalną społeczność.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa kobiet zamieszkujących Kraków.

1 500 000,00

Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzeni osiedla Na Kozłówce, niespełniające obecnie swoich celów funkcjonalnych. W obecnym stanie postrzegane jest
jako teren zaniedbany. Odnowiony teren zieleni byłby atrakcyjny z punktu widzenia możliwości zaspokajania potrzeb wypoczynkowych mieszkańców Krakowa,
stanowiłby on również nowe centrum spotkań dla pobliskich społeczności. Teren ten zyskałby także nowe funkcje.

2 200 000,00

Realizacja zadania „Młynówka Królewska i Stara Krowodrza – Trasa Historyczna”, polegającego na aranżacji miejsca tj. połączenia funkcjonalności z
kontekstem historii i pokazaniem ewolucji miejsca. Projekt opiniuje się pozytywnie. Uwagi:Przebieg Młynówki Królewskiej ujęty jest w gminnej ewidencji
zabytków, zatem nie jest wskazane malowanie istniejącego w jej miejscu ciągu pieszego na kolor wody. Działania zmierzające do podkreślenia historycznego
charakteru Młynówki na etapie projektu wymagają uzyskania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku umieszczenia tablic na terenach
objętych ochrona konserwatorską konieczne jest uzgodnienie szczegółowych lokalizacji i form projektowanych tablic. Wymagana jest również opinia Plastyka
Miasta. Z uwagi na trwające prace nad nowym Systemem Informacji Miejskiej, z dniem jego obowiązywania, oznakowanie trasy będzie musiało być spójne z
wymogami zawartymi w SIM. Zatem, nie ma możliwości przeprowadzenia konkursu na projekt oznakowania, a jedynie na koncepcje merytoryczną. Koszty
projektu zostały zawyżone. Autor projektu przedstawił nowy uaktualniony kosztorys. Wnioskodawca składa korektę dot. wyceny zadania w BO dot. ścieżki
historycznej po Młynówce i Starej Krowodrzy na kwotę 800 000 zł włącznie z projektem.

ODRZUCONY

1

BO.OM.1/18

WINCYJ ŚMIETNIKÓW

Podstawę odrzucenia stanowi § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które, w przypadku zadań powyżej 20 tys.
zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30 % wartości proponowanego zadania”.Szacunkowe roczne koszty utrzymania 1 512 koszy
ulicznych wyniosą 1 217 553,12 zł (brutto), co przekracza 30 % wartości proponowanego zadania (2 400 030 zł).Oszacowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania 1512 koszy związane z ich:• opróżnianiem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków opróżniane są ze średnią
częstotliwością cztery razy w tygodniu):-koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 3,86 zł;-roczny koszt opróżniania 1 512 koszy ulicznych wynosi: 3,86 zł x 4 x
52 tyg. x 1 512 = 1 213 954,56 zł;• myciem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z częstotliwością raz do roku):-koszt jednorazowego mycia kosza:
2,38 zł;-roczny koszt mycia 1 512 koszy ulicznych wynosi: 2,38 zł x 1 512 = 3 598,56 zł;Łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania koszy ulicznych wyniosą
1 217 553,12 zł (brutto).

2

BO.OM.3/18

Czystość i wypoczynek

3
4

BO.OM.4/18
BO.OM.8/18

rower
Chodnik w Sidzinie

5

BO.OM.9/18

Park Zygmunta Glogera

6

BO.OM.10/18

Krakowskie Centrum Jogi. Pomoc
osobą w kryzysach.

7

BO.OM.12/18

Budowa ronda na Azorach przy ul.
Weissa/Chełmońskiego

8

BO.OM.13/18

Kryta pływalnia 50-m.

9

BO.OM.14/18

zagospodarowanie terenu

Podstawę odrzucenia stanowią:1) § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które, w przypadku zadań powyżej 20 tys.
zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30 % wartości proponowanego zadania”.2) § 4 pkt 7 Zarządzenia Nr 491/2018 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury
realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2018 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, w który ustala się, że w zakres informacji
niezbędnych do zgłoszenia propozycji zadania powinno zostać określone miejsce jego realizacji.Ad 1. Szacunkowe roczne koszty utrzymania 2 000 koszy
ulicznych oraz 1 000 ławek wyniosą 2 130 520 zł, co przekracza 30 % wartości proponowanego zadania (2 000 000 zł).Oszacowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania 2000 koszy związane z ich:• opróżnianiem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków opróżniane są ze średnią
częstotliwością cztery razy w tygodniu):-koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 3,86 zł;-roczny koszt opróżniania 2 000 koszy ulicznych wynosi: 3,86 zł x 4 x
52 tyg. x 2 000 = 1 605 760 zł;• myciem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z częstotliwością raz w roku):-koszt jednorazowego mycia kosza:
2,38 zł;-roczny koszt mycia 2 000 koszy ulicznych wynosi: 2,38 zł x 2 000 = 4 760 zł;Oszacowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie roczne koszty
utrzymania 1 000 ławek związane z ich myciem (ławki na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są ze średnią częstotliwością raz w tygodniu): • koszt
jednorazowego mycia ławki: 10 zł;• roczny koszt mycia 1 000 ławek wynosi: 10 zł x 1 000 x 52 tyg. = 520 000 zł;Łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania
2 000 koszy ulicznych oraz 1 000 ławek wyniosą 2 130 520 zł (brutto).Ad 2. Wnioskodawca nie przedstawił propozycji konkretnych lokalizacji montażu koszy
ulicznych oraz ławek na terenie Gminy Miejskiej Kraków, pomimo wezwania do uzupełnienia wniosku.
Nie dostarczono listy poparcia dla propozycji zadania.
Nie dostarczono listy poparcia dla propozycji zadania.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wykupienie przez miasto i zagospodarowanie jako parku terenu należącego do osób fizycznych.Zgodnie z
Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. pkt. 7 w
ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej
Kraków;Ponadto, z informacji pozyskanej od Biura Planowania Przestrzennego UMK wynika, iż w przyjętym przez Radę Miasta Krakowa Studium
uwarunkowani kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmienioną
uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. obszar planowanej inwestycji znajduje się w
strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 43 w części środkowej w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu KD – Tereny komunikacji, niewielkie
wschodnie i zachodnie fragmenty w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
wielorodzinnej niskiej intensywności. W związku z zajęciem części środkowej działki pod planowaną trasę komunikacyjną (Trasa Wolbromska) oraz w świetle
§12 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego niemogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście
planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami
Prezydenta;
Nie dostarczono listy poparcia dla propozycji zadania.
Wnioskowany do wykonania zakres rzeczowy,polegający na przebudowie istniejącego skrzyżowania ul.Weissa m.in.z ul.Różyckiego,poprzez budowę ronda,
koliduje z planowaną inwestycją strategiczną w zakresie budowy linii tramwajowej na odc.Krowodrza Górka-Azory.Mając powyższe na uwadze opiniuje się
negatywnie projekt złożonego zadania zgodnie z §12 ust.4 Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r.,która stanowi, że "w ramach
procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami,
politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami
Prezydenta"
W roku bieżącym ZIS rozpoczął prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej krytej pływalni 50 m przy Zespole Szkół Łączności , ul.
Monte Cassino w Krakowie. Koszt opracowania dokumentacji to około 800 000 zł. Koszt realizacji całego zadania szacuje się na około 110 - 120 mln zł, co
znacznie przekracza kwotę dostępną w BO. Realizację zadania planuje się na lata 2019-2021.Ponad to w 2017r. została opracowana dokumentacja projektowa
budowlana i wykonawcza przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów sportowych KS Korona, która nie obejmuje pływalni 50m. Na obiektach klubu nie ma
możliwości lokalizacji tak dużej kubatury, jaka jest basen 50 m z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą.
Nie dostarczono listy poparcia dla propozycji zadania.
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BO.OM.15/18

BO.OM.22/18

BO.OM.23/18

Błonia to go! Zostaw rzeczy,
pobiegaj i dalej do dzieła!

Opinia NEGATYWNAZgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt4 „nie mogą nie mogą być realizowane projekty które w dniu
zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami i programami ,w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta ” .Teren objęty złożonym wnioskiem wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-114. Na
powyższym terenie obowiązują zapisy Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzeni „Błonia Krakowskie” zgodnie z którymi na terenie ZP1 obowiązuje
zakaz lokalizacji m.in. obiektów małej architektury.Nie ma również możliwości zintegrowania szafek bez ingerencji w elewacje ocieplającą a także bez zmiany
gabarytów budynku. Warunek zachowania gabarytów istniejącego budynku szaletu został zawarty w pozyskanej opinii Miejskiego Konserwatora
Zabytków.Szalet, w którym w miejsce części istniejących toalet miałyby być zamontowane prysznice jest po generalnym remoncie który został zakończony w
2015 roku (koszt wyniósł ponad 500 000,00zł roku) i nie ma możliwości ingerencji w jego strukturę budowlaną,aby móc pomieścić miejsca na przebieralnie i
kabiny prysznicowe. Informujemy , że szalety służą do zaspokojenia określonych potrzeb fizjologicznych i są ustalone stawki za ich korzystanie , natomiast nie
przewiduje się w nich możliwości korzystania z pryszniców zgodnie z Zarządzeniem NR1867/2003 prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2003r.

DRZEWA ZAMIAST POMNIKÓW
W PARKU JORDANA

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zastąpienie każdego kolejnego pomnika w Parku Jordana nowym drzewem.Dnia 9 maja 2018 r. została podjęta
Uchwała Nr CI/2634/18 w sprawie umieszczenia w Parku im. dr H. Jordana popiersi upamiętniających wybitnych Polaków „Ojców Polskiej niepodległości”:
Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Generała Józefa Hallera oraz Generała Kazimierza Sosnkowskiego,
jako domknięcie Galerii Wielkich Polaków XX wieku.Zgodnie z jej założeniami planowane sześć popiersi będą ostatnimi jakie pojawią się na terenie parku.

Szybciej autobusem do centrum buspas na Nawojki

PROJEKT ODRZUCONY Ul. Nawojki jest drogą zbiorczą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329 z dn. 17.02.2015 r.) szerokość pasa ruchu na kategorii drogi zbiorczej powinna
wynosić 3,0 m. Ze względu na fakt, że szerokość ul. Nawojki jest mniejsza niż 9,0 m, nie ma możliwości utworzenia w jej ciągu dodatkowego pasa ruchu
dedykowanego wyłącznie pojazdom komunikacji zbiorowej. Ewentualne zawężenie szerokości na pasie komunikacji indywidualnej w rozpatrywanym
przypadku nie jest możliwe ze względu na duże natężenie pojazdów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wnioskowana do likwidacji zatoka autobusowa w części
zlokalizowana jest na terenie niebędącym w zarządzaniu tut. Jednostki.W związku z powyższym opiniuje się negatywnie złożoną propozycję zadania na
podstawie § 12 ust. 6 regulaminu budżetu obywatelskiego, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., który
stanowi, że w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym
prawa własności.
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BO.OM.25/18

Book Truck - Mobilna Biblioteka
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BO.OM.29/18

OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO
SPORTOWE NA ZAKRZÓWKU

Zgodnie z regulaminem BO, rozdział 4, paragraf 12, podpunkt 3 zadanie nie może zostać zrealizowane, ponieważ roczne koszty utrzymania będą wyższe, niż
30% wartości proponowanego zadania.Koszt utrzymania 1,5 etatu kierowcy-bibliotekarza wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę: 77 500 zł.
Ubezpieczenie samochodu: 4 500 zł. Koszty paliwa: 8 500 zł.Mobilny Internet: 1 000 zł.Zakup nowości wydawniczych: 5 000 złRoczny łączny koszt utrzymania
wyniesie ok. 96 500 zł tj. 37,12%.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę ogólnodostępnego boiska sportowego o wymiarach 20x40 m.Teren wskazany we wniosku podlega
ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon św. Jacka – Twardowskiego” (Uchwała Nr CXII/1698/14
Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.) gdzie znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o symbolu MW/U.3 z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami wielorodzinnymi mieszkalno-usługowymi, budynkami usługowymi.Z
odpowiedzi uzyskanej od Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, do którego tut. Jednostka zgłosiła się o opinię wynika, iż realizacja ww.
projektu nie jest zgodna z zapisami obowiązującego planu. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w
dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
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BO.OM.31/18

BO.OM.33/18

INNOWACYJNE, INTELIGENTNE
GARAŻE ROWEROWE bikelocker.pl

OPINIA NEGATYWNA.Parking P&R Nowy Bieżanów zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego. Zgodnie z zasadami tego programu beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości projektu przez okres pięciu lat pod
rygorem pomniejszenia kwoty dofinansowania.Oznacza to, że w tym okresie należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. W przypadku,
gdyby garaże rowerowe powstały na terenie parkingu lub zostały posadowione lub w inny sposób powiązane z elementami infrastruktury to jest to przesłanka
do stwierdzenia naruszenia trwałości projektu. Również, co do zasady, odpłatność za użytkowanie powstałej infrastruktury wiąże się z pomniejszeniem
dofinansowania. Na terenie P &R Nowy Bieżanów istnieje monitorowany, ogólnodostępny, inteligentny, bezpłatny, zadaszony parking rowerowy z 20
stanowiskami postojowymi dla rowerów. Stojaki rowerowe posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci zapięć wyposażonych w zamek sterowany
elektronicznie. Zapinanie i odpinanie roweru odbywa się przy pomocy biletu Krakowskiej Karty Miejskiej. Nieautoryzowane przerwanie zapięcia włącza
alarm.W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 4. uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniuje się negatywnie.

Elektromobilność

Podstawę odrzucenia stanowi:1) § 11 ust. 3. uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa: „od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego,
wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty”.2) § 12 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do
realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków”.Ad 1. Wydział Gospodarki Komunalnej w dniu 16 maja 2018 r. zwrócił się do wnioskodawcy z
prośbą o modyfikację zakresu rzeczowego projektu, tj. zaproponowanie nowych lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenach należących do
Gminy Miejskiej Kraków. Wydział nie otrzymał odpowiedzi od wnioskodawcy w terminie do 22 maja 2018 r. Ad 2. Wszystkie wskazane przez wnioskodawcę
projektu lokalizacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych znajdują się na terenach nienależących do Gminy Miejskiej Kraków.
Opinia negatywna.Projekt zakłada montaż na najbardziej obleganych przystankach wiat z systemem chłodząco-grzewczym.W zaproponowanych przez
Wnioskodawcę lokalizacjach trwa wieloletnia wymiana wiat przystankowych w ramach realizacji umowy koncesji. Typy montowanych wiat są z góry ustalone i
są wynikiem negocjacji koncesyjnych, w związku z czym nie można ich zmienić w trakcie realizacji umowy w tak dużym zakresie jak proponuje się we
wniosku.Montaż dodatkowych zadaszeń w innej charakterystyce (takiej jak np. w Rzeszowie) nie jest możliwy z uwagi na brak miejsca i niezgodność z linią mebli
miejskich (wiat) uzgodnionych z Plastykiem Miasta Krakowa.Wnioskodawca został poinformowany drogą elektroniczną o konieczności zmiany lokalizacji wiaty
w dniu 2 maja br. Równocześnie podjęto telefoniczne próby kontaktu , niestety bez rezultatu. W dniu 11 maja ponownie poinformowano autora projektu
zadania o upływającym terminie wyrażenia zgody na modyfikację tj.5 dni od daty powiadomienia.Do dnia 14 maja brak było odpowiedzi.Projekt odrzucony
zgodnie z §11 pkt.3 :„ Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, wnioskodawca ma 5 dni
roboczych na dokonanie korekty”.
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BO.OM.38/18

„Przystanek 36,6°C”
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BO.OM.39/18

Zielona estakada nad ul. BoraKomorowskiego - pnącza i drzew
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BO.OM.40/18

Połączmy Park Lotników Polskich
wejściem od strony MLP
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BO.OM.46/18

Jaz na Białusze
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BO.OM.47/18

Teren rekreacyjny pod estakadą
ulicy Turowicza

Wycofany
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę wejścia do południowej części Parku Lotników Polskich w formie pochylni, umożliwiającej przejazd wózkiem
dziecięcym, rowerem, jak również poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Przebieg proponowanego wejścia zaplanowany został od przejścia dla pieszych
prowadzącego z Muzeum Lotnictwa Polskiego i z przystanku o tej samej nazwie do alejki parkowej biegnącej po wyniesieniu terenu.Zgodnie z pismem znak:
ID.454.4.9.2018 Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 27.04.2018r. zagadnienie wykonania pochylni dla pieszych łączącej chodnik wzdłuż al.
Jana Pawła II z układem alejek w Parku Lotników w rejonie skrzyżowania z ul. Markowskiego podjęte podczas sporządzania dokumentacji rewitalizacji parku.
Obecne rozwiązanie zostało przyjęte w oparciu o opinię wydaną w ramach audytu rowerowego. Ponadto, biorąc pod uwagę normy związane z projektowaniem
i budową tego typu obiektów, urządzenie we wskazanej lokalizacji dodatkowego wejścia w formie pochylni, z uwagi na istniejące warunki terenowe jest
niemożliwe do wykonania. Uzyskanie wymaganych spadków pochylni wymagałoby zajęcia dużego obszaru i wiązałoby się z koniecznością wykonania
obszernych robót ziemnych oraz wycinki cennych drzew. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie negatywnie weryfikuje przedmiotowy
wniosek.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada odbudowę zdewastowanego Jazu na rzece Białusze oraz wybudowanie kładki spacerowej łączącej dwie części parku
w oparciu o betonową konstrukcję. Projekt obejmuje działkę nr ew.: 539/5, obręb K-42, Dzielnica IV Prądnik Biały, która nie jest własnością Gminy Miejskiej
Kraków.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do
Gminy Miejskiej Kraków.
W związku z liczną korespondencją dotyczącą projektu BO - budowa boisk pod estakadą ul. Turowicza, po rozmowach przeprowadzonych z Wnioskodawcą ZIS
w porozumieniu z ZIKiT przeprowadził szczegółową analizę tematu. Po spotkaniu u P.Prezydenta A. Kuliga w ww. sprawie, dnia 18.05.2018 r. i opinii WAiU z
dnia 30.05.2018 r. ustalono, iż aktualnie projekt nie może być zrealizowany w ramach BO.
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BO.OM.48/18

(NIE) POŁAMCIE SOBIE NÓG - cz.2 !

wycofany - połączony z innym projektem - BO.OM.59/18
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BO.OM.53/18

Winda dla osób niepełnosprawnych

Nie dostarczono listy poparcia dla propozycji zadania.

Ścieżka rowerowa od ul. Rydla do ul.
Wrocławskiej

Zakres proponowany przez Wnioskodawcę pt.: „Ścieżka rowerowa od ul. Rydla do ul. Wrocławskiej” jest w kolizji z obsługą komunikacyjna dla zadania dla
którego został pozytywnie zaopiniowany projekt: „Budowa budynku o funkcji handlowo- usługowo- biurowej oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku istniejącego o funkcji magazynowo-handlowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo- biurowo- usługowy wraz z infrastrukturą
techniczną, budową naziemnego parkingu, wewnętrznej drogi pożarowej, zjazdu z ul. Radzikowskiego i chodnika, przebudowa ulicy Radzikowskiego o pasy
lewoskrętu oraz przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Radzikowskiego (w rejonie ulicy Elsnera) jako zapewniającego obsługę wyłącznie drogi pożarowej na
działkach nr 771/2, 772/1, 772/2, 811/2, 811/3, 942 obr. 41 Krowodrza przy ul. Radzikowskiego w Krakowie”; dla powyższego odcinka nie można także wydać
pozytywnej opinii, ze względu na trwającą przebudowę skrzyżowania na ul. Rydla z ul. Radzikowskiego, a także w związku z przebudową wiaduktu kolejowego.
W związku z powyższym proponowany zakres jest niemożliwy do realizacji a to uniemożliwia zaopiniowanie zadania pozytywnie, gdyż zgodnie z § 12 ust. 4 do
uchwały nr XXXIV/566//15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., „zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście
planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami
Prezydenta;” nie mogą być opiniowane pozytywnie.

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Pilotów

Projekt w pierwotnej wersji zakładał wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Pilotów kosztem dwóch pasów ruchu ogólnego. Z uwagi na fakt, iż takie
rozwiązanie powodowałoby m.in. pogorszenie warunków ruchu dla transportu zbiorowego Wnioskodawcy projektu zaproponowano modyfikację wniosku tak,
aby zakresem obejmował on wyznaczenie pasów rowerowych oraz buspasa . Zmiana organizacji ruchu miała obejmować odcinek od ul. Wilka Wyrwińskiego do
Ronda Młyńskiego z zastrzeżeniem, iż pasy rowerowe byłyby wyznaczone, na tych odcinkach na których byłoby to możliwe (od rejonu skrzyżowania ul. Lesistej
do rejonu skrzyżowania z ul. Widną).Następnie zwrócono się o zaopiniowanie zmodyfikowanego zakresu m.in. do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji (zmiana organizacji ruchu z uwagi na kategorię ulicy wymaga pozytywnej opinii Policji). W piśmie ww. Jednostka wyraziła opinię, iż
proponowane rozwiązanie nie wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich uczestników ruchu drogowego:Na przedmiotowym ciągu ulic występuje wiele
wjazdów do posesji oraz dróg wewnętrznych o dużym natężeniu ruchu pojazdów, co spowodowałoby utworzenie punktów kolizyjnych przy przejeżdżaniu przez
BUS-pas oraz pas rowerowy. Z uwagi na występujące relacje do skrętu w lewo przepustowość drogi mogłaby spaść nawet kilkukrotnie.W godzinach
popołudniowego szczytu komunikacyjnego oba pasy ruchu na całym ciągu są w znacznym stopniu napełnione pojazdami. Ograniczenie przepustowości dla
ruchu ogólnego spowoduje zator na drogach dojazdowych do w/w odcinka drogi, co znacznie utrudni ruch również na innych relacjach w tym rejonie.
Negatywną opinię dla proponowanego projektu wydał Dział Zarządzania Ruchem informując, iż na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzeniem można odrzucić projekt organizacji ruchu w przypadku stwierdzenia nieefektywności projektowanej organizacji ruchu. W uzasadnieniu do opinii
wskazano iż :Ulica Pilotów stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd z północnych i północno-wschodnich części miasta do
Centrum. Z uwagi na duże natężenie ruchu kołowego, jak również dużą liczbę kursów autobusów komunikacji miejskiej już obecnie powstają zatory drogowe,
które generują straty czasu dla użytkowników. Proponowana zmiana organizacji ruchu w sposób istotny wpłynie na zmniejszenie przepustowości tego odcinka,
a tym samym pogorszy w sposób istotny warunki ruchu.W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 4. uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia
16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniuje się negatywnie.
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BO.OM.54/18

BO.OM.58/18

BO.OM.60/18

Sekundniki na krakowskich
skrzyżowaniach

BO.OM.60/18- „ Sekundniki na krakowskich skrzyżowaniach ” PROJEKT ODRZUCONYProjekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady
Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – pkt 6 zgodnie z którym , w ramach
procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „ zadania które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa
własności ” oraz pkt 4 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „ zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami…”Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 24.05.2017 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wyświetlacze czasu montowane są tylko na skrzyżowaniach z sygnalizacją
stałoczasową. W Krakowie są już zamontowane liczniki na wszystkich skrzyżowaniach, gdzie taki program jeszcze pracuje . Pozostałe sygnalizacje na terenie
Krakowa pracują na programie zmiennoczasowym, dla których montaż liczników nie jest przewidziany.
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BO.OM.61/18

BO.OM.62/18

Dodatkowy pas do skrętu w prawo z
Zakopiańskiej w Tischnera.

OPINIA NEGATYWNA1.Propozycja budowy dodatkowego pasa w prawo koliduje z planowaną do realizacji inwestycją „Budowa drogi gminnej KDD.1 i KDD.2 w
rejonie ul. Tischnera i ul. Fredry”(podpisana umowa z Inwestorem zewnętrznym na realizację inwestycji drogowej zapewniającej niezbędny do obsługi
komunikacyjnej układ drogowy, projekt budowlany branży drogowej uzgodniony w ZIKiT w 2017 roku).2.Istniejąca rezerwa terenu w pasie drogowym ul.
Zakopiańskiej winna być wykorzystana, w przypadku rozbudowy ulicy, na poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów (wzdłuż ul. Zakopiańskiej
przebiega główna trasa rowerowa).3.Budowa dodatkowego pasa skrętu w prawo z ul. Zakopiańskiej w ul. Tischnera spowodowałoby, że przejście dla pieszych, a
także planowany przejazd dla rowerzystów byłyby realizowane przez 5 pasów ruchu, co znacznie zmniejszyłoby bezpieczeństwo ruchu, a w przypadku awarii
sygnalizacji przejście praktycznie będzie niemożliwe.4.Planowany układ geometryczny skrzyżowania ul. Zakopiańskiej oraz ul. Turowicza z Trasą Łagiewnicką
tak na tyle zmieni rozkład przestrzenny ruchu w rejonie, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo braku potrzeby budowy osobnego pasa do skrętu w prawo z
ul. Zakopiańskiej w ul. Tischnera, gdyż wydzielenie tego pasa będzie mogło nastąpić na drodze zmiany liczby pasów na pozostałych kierunkach rozpatrywanego
wlotu.5.Przy budowie dodatkowego pasa ruchu może zajść konieczność wejścia na teren działek będących własnością osób fizycznych. Zgodnie z regulaminem
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie
mogą być realizowane zadania, które:- w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w
szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt 1 – 4)- które naruszałyby
obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (pkt 5)

Automaty zawierające maski antysmogowe

W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.OM.62/18 „Automaty zawierające maski anty-smogowe”
informuję, iż zakończono ocenę prawną projektu.Przedmiotowy projekt dotyczy umieszczenia na najważniejszych krakowskich przystankach automatów
wydających za kwotę 2-5 zł maski antysmogowe kilkukrotnego użytku. Uzasadnienie projektu, jako cel zadania wskakuje poprawę zdrowia mieszkańców
Krakowa. Analizując przedmiotowy wniosek obywatelski stwierdzić należy, że każda maska znajdująca się w automacie zostanie wydana konkretniej,
pojedynczej osobie, która pozostanie jej jedynym użytkownikiem (właścicielem) do momentu zużycia, co powoduje, że z efektu projektu jakim jest pojedyncza
maseczka, korzystać będzie nie wspólnota, tylko pojedyncza osoba. Zatem projekt nie zapewnia bezpośredniego dostępu do efektów realizacji, wszystkim
członkom wspólnoty. Nie spełniony zostanie §12 pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dotyczący ogólnodostępności. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6). Art. 7 ww. ustawy jako zadania własne gminy wskazuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty. W związku z powyższym realizacja wniosku wykracza poza zadania własne gminy i powiatu. Umieszczenie automatów na ok. 30 przystankach
komunikacji miejskiej wiąże się w wydatkowaniem na ten cel znacznych środków Budżetu Miasta Krakowa. Infrastruktura ta nie będzie adresowana wyłącznie
do mieszkańców Krakowa. W związku z powyższym jedynymi beneficjantami efektu zadania tj. właścicielami konkretnych masek antysmogowych mogą okazać
się osoby nie będące mieszkańcami miasta Kraków. Poniesienie nakładów na wskazane rozwiązanie stanowi uchybienie zasady racjonalności gospodarowania
środkami publicznymi Gminy Miejskiej Kraków, wskazanej w §11 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.Odnosząc się do wskazanych przez wnioskodawcę
metod (kosztów) wydawania masek antysmogowych, wyjaśnić należy, że w proponowanej kwocie 2-5 zł brak jest możliwości zakupu maski wielokrotnego
użytku, spełniającej kryteria jakościowe zapewniające skuteczność jej działania. Rynkowy koszt jednostkowy maski zaczyna się od kilkudziesięciu złotych.
Dostępne w sprzedaży maski za kwotę 2-5 zł nie będą spełniać funkcji ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, w szczególności pyłami zawieszonymi
PM10 oraz PM2,5. Zakup masek niespełniających swojej funkcji, jak również zakup przez Gminę masek w cenie rynkowej i wydawanie w automacie za
wskazany przez wnioskodawcę niski koszt kilku złotych, również stanowi uchybienie zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. Dodatkowo
fakt uiszczania przez mieszkańców jakiejkolwiek kwoty w celu skorzystania z efektu realizacji zadania, uniemożliwia nieograniczony dostęp wszystkim
członkom wspólnoty (szczególnie mniej zamożnym). Nie spełnione zostaje kryterium ogólnodostępności. Zgodnie z art. 9 wyżej wskazanej ustawy, gmina oraz
inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w
przypadkach określonych w odrębnej ustawie (ustawa o gospodarce komunalnej). W przywołanej ustawie, jak również w przepisach dotyczących ochrony
środowiska nie znajdujemy zapisów wskazujących aby gmina mogła prowadzić działalność gospodarczą nie mającą charakteru użyteczności publicznej – a
wydawanie (sprzedaż) maseczek pojedynczym osobom, które stają się ich właścicielami za określoną kwotę nie posiada charakteru użyteczności
publicznej.Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy wniosek opiniuje się negatywnie.
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BO.OM.63/18

BO.OM.64/18

BO.OM.65/18

BO.OM.67/18

Przesadzaj drzewa zamiast wycinać

Wniosek zakłada współpracę z firmą wykonującą przesadzenia, bądź zakup przesadzarek dużych drzew, by ograniczyć wycinkę.Zgodnie z Regulaminem
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. pkt. 7 w ramach procedury
budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.Ponadto,
zakup maszyny był już analizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, w wyniku czego stwierdzono, iż jest on niezasadny. Należy wziąć pod uwagę, iż
wspomniane maszyny posiadają różne rozmiary łyżki w zależności od wielkości drzewa przeznaczonego do przesadzenia. W związku z czym zakup tylko jednej,
mógłby okazać się niewystarczający lub służyłby jedynie do przesadzania drzew o konkretnych parametrach. Ponadto, należy wziąć pod uwagę nie tyle koszty
zakupu samej maszyny, ale również koszty pracownika ją obsługującego oraz koszty ubezpieczenia, amortyzacji, serwisu. Są to wysokie koszty stałe, które
niezależnie od częstotliwości wykorzystywania maszyny, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie musiałby ponosić. Dlatego też, utrzymanie takiej maszyny w
sposób ekonomicznie rozsądny wydaje się niemożliwy, a w przypadku konieczności przesadzenia drzewa z terenów gminnych, można taką usługę zlecić na
zewnątrz. W przypadku natomiast, gdy operacja taka ma odbyć się na terenie np. budowy, całość kosztów pokrywa deweloper i nie ma potrzeby, by miasto
świadczyło taką usługę, gdyż jest ona dostępna na rynku i nie ma problemów z jej zleceniem. Dodatkowo, jeśli będzie to warunek zawarty w wydanej decyzji – na
usunięcie drzew pod warunkiem przesadzenia drzew - developer będzie musiał zlecić przesadzenie takiego drzewa. Należy przy tym zaznaczyć, że jedynie
niewielkich rozmiarów drzewa można przesadzać bez wcześniejszego przygotowania, natomiast w przypadku większych drzew, należy je odpowiednio
wcześniej tj. minimum jeden sezon wegetacyjny wcześniej, przygotować do czynności przesadzenia, co zwiększa gwarancję jego przyjęcia w nowym miejscu.
Natomiast w przypadku gdy drzewo takie obumrze, ponoszone są dodatkowo opłaty wyliczone na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Niezależnie od
powyższego, zakup maszyny w ramach budżetu obywatelskiego nie do końca spełnia zasady ogólnodostępności oraz pozostaje sprzeczny z zapisem Regulaminu
tj. generuje roczne koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości zadania.

Montaż zegarów odmierzających
czas do zmiany świateł .

Projekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa – pkt 6 zgodnie z którym , w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „ zadania które naruszałyby
obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności ” oraz pkt 4 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie
mogą być realizowane „ zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami…”Zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.05.2017 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wyświetlacze czasu
montowane są tylko na skrzyżowaniach z sygnalizacją stałoczasową. W Krakowie są już zamontowane liczniki na wszystkich skrzyżowaniach, gdzie taki
program jeszcze pracuje . Pozostałe sygnalizacje na terenie Krakowa pracują na programie zmiennoczasowym, dla których montaż liczników nie jest
przewidziany.

Bieżnia na Błoniach

Lokalizacja wnioskowanej bieżni zgodnie z propozycją usytuowana miałaby być na Błoniach, wzdłuż Al.Focha.Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami mpzp
"Błonia Krakowskie", zatwierdzonego Uchwałą Nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 .12.2015 r.-nie dopuszcza on możliwości wykonania
wnioskowanego w ramach budżetu obywatelskiego zakresu rzeczowego. Mając powyższe na uwadze opiniuje się negatywnie projekt złożonego zadania
zgodnie z §12 ust.4 Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r.,która stanowi, że "w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie
mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w
szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta"

Dzika Ścieżka Rowerowa przez
Nową Hutę

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada stworzenie gruntowej ścieżki rowerowej ulicą Melchiora Wańkowicza od al. Solidarności do ul.
Bardosa/Ptaszyckiego i dalej wzdłuż rzeki Dłubni, wałem do ul. Żaglowej.Ulica Melchiora Wańkowicza przebiega po działkach, które w większości są
własnością osób prywatnych. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z
dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:7) które są planowane do realizacji na gruntach nie
należących do Gminy Miejskiej Kraków.
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BO.OM.69/18

BO.OM.72/18

"ŻYWY POMNIK" FOTOPLASTYKON ZE ZDJĘCIAMI
NA SALWATORZE

Opiniuję projekt negatywnie na podstawie § 12 ust.4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.Zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Biuro Planowania Przestrzennego UMK, teren na którym zlokalizowany jest obiekt, w którym miałby być realizowany projekt „Żywy pomnik” - fotoplastykon ze
zdjęciami na Salwatorze podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wzgórze Św. Bronisławy II”,
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/234/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. gdzie znajduje się w Terenach dróg publicznych o symbolu KD/D.1. dla
których obiektami i urządzeniami o przeznaczeniu podstawowym mogą być ; jezdnie, chodniki i pobocza, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni,
urządzenia techniczne dróg, takie jak: odwodnienie i oświetlenie dróg, bariery i wygrodzenia, skarpy i podparcia drogowej budowli ziemnej, konstrukcje
mostowe, przepusty. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji: obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach
zagospodarowania przystanków, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych bezpośrednio z drogami. Funkcja proponowana w
projekcie BO.OM.69/18 nie zawiera się w katalogu przeznaczeń podstawowych i dopuszczalnych. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do
czasu zagospodarowania zgodnie z planem, umożliwia kontynuację istniejącego sposobu zagospodarowania Natomiast wszelkie zmiany wymagające uzyskania
decyzji administracyjnych musza być zgodne z obowiązującym na tym terenie planem „Wzgórze Św. Bronisławy II”Ponadto, w związku z informacjami
uzyskanymi od wydziałów (GS, GD, PD, ZK) i jednostek miejskich (ZBK i ZIKiT, ZZM) ustalono, że działka na której zlokalizowany jest projekt jest w zarządzie
ZIKiT-u, natomiast sam obiekt nie jest w zarządzie żadnego z wydziałów UMK i jednostek miejskich oraz dodatkowo, Wydział Kultury i Dziedzictwa
Narodowego nawiązał kontakt z osobą fizyczną, która twierdzi, że jest właścicielem obiektu. Jest to osoba, która przed laty prowadziła w ww. obiekcie
wydawnictwo „Jaś Czytalski”. Wobec powyższego zachodzi obawa, że realizacja ww. projektu naruszyłaby prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Biorąc
powyższe opiniuję przedmiotowy projekt negatywnie.

Rynek Czyżyński na pasie startowym
dawnego lotniska

Biorąc pod uwagę zapis § 12 ust. 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wprowadzonego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z
dnia 16 grudnia 2015 r. zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na
gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków Wydział Skarbu Miasta informuje, iż projekt zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 nr
BO.OM.72/18 pn. „Rynek Czyżyński na pasie startowym dawnego lotniska” nie może być zaakceptowany.W wyniku przeprowadzonej analizy ww. propozycji
zadania ustalono co następuje. Na podstawie ortofotomapy dostępnej w Internetowym Serwerze Danych Przestrzennych wyszczególniono działki stanowiące
Pas Startowy byłego lotniska w Czyżynach:- działki nr 157/307, 157/27, 157/103, 157/223, 157/110,157/118 obr. 7 jedn. Nowa Huta stanowią własność
Gminy Miejskiej Kraków. W stosunku do działki nr 157/118, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta m. Kraków aktualnie prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z 21
sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta
Krakowski pod sygn. GN.III.KC.72211-160/05. Ww. działki nie stanowią zwartego kompleksu.- działki nr 157/26, 157/114, 157/24, 157/306,157/117, 157/25,
157/222,157/112, 157/361, 157/23, 157/28, 157/92, 157/119, 157/111, 368157/116 położone w obrębie 7 jedn. ewid. Nowa Huta stanowią własność osób
fizycznych. W odniesieniu do wykupu terenów do zasobu gminnego uprzejmie wyjaśniamy, iż nabywanie gruntów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków reguluje
przepis § 5 ust. 1 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7.05.2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków,
w myśl którego pozyskiwanie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych następuje w przypadku, gdy nieruchomość niezbędna jest
do realizacji celów publicznych i zadań własnych Miasta. Zatem każdorazowo zachodzi konieczność wykazania zasadności pozyskania danej działki do zasobu
nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, a wiec możliwości jej wykorzystania na wskazane wyżej cele, na realizację których w budżecie gminnym
zarezerwowane zostały środki finansowe. Warunkiem niezbędnym do nabycia terenów pod realizację zadań Gminy jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy obejmującej daną działkę lub zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak
również posiadanie środków finansowych. Dopiero zaistnienie wskazanych wyżej okoliczności uzasadniłoby podjęcie czynności mających na celu nabycie
konkretnych nieruchomości do zasobu gminnego. Nadmieniany iż w chwili obecnej w tut. Referacie Nabywania Nieruchomości nie toczy się postępowanie w
sprawie wykupu na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości wskazanych w w/w wniosku.
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Kładka dla pieszych nad ulicą
Wielicką .

Tablice informujące o stanie
zanieczyszczenia powietrza

Strzelnica Sportowa pod trybuną
przy boisku KS Bieżanowianka
Marzyć to móc!

Wniosek o nr BO.OM.73/18 przewiduje wybudowanie kładki dla pieszych w rejonie estakady tramwajowej Lipska - Wielicka za kwotę 2 400 000 złProjekty
zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zapisami regulaminu budżetu obywatelskiego. W ramach procedury budżetu obywatelskiego
nie mogą być realizowane zadania, których realizacja planowana jest na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków oraz takie, których realizacja
naruszałaby prawa osób trzecich, w tym prawo własności (§ 12 pkt 6 i 7 regulaminu).Proponowana przez Wnioskodawcę kładka po południowo-zachodniej
stronie ulicy Wielickiej musiałaby zostać zbudowana na działkach pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”, co w świetle
wyżej powołanych przepisów jest niedopuszczalne. Zgodnie z dostępnymi za pomocą aplikacji ISDP danymi, dotyczącymi stanu własności gruntów po tej
stronie ulicy Wielickiej w obszarze od ulicy Dworcowej do ul. Malborskiej brak jest jakichkolwiek działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Po
stronie północno-wschodniej ul. Wielickiej wskazany przez Wnioskodawcę teren obok rozjazdu nowej linii tramwajowej tj. działki nr 50/15 50/21 oraz 50/10
(jedyne gminne działki na tym obszarze) zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wielicka -Wchód”
stanowi obszar Zieleni Izolacyjnej ZI.2 z przeznaczeniem podstawowym jako zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń
reklamowych innych niż wielkogabarytowe urządzenia reklamowe, przy ograniczeniu ich ilości do jednego obiektu w terenie.W tym stanie faktycznym
proponowane we wniosku przedsięwzięcie inwestycyjne nie spełnia warunku wskazanego w § 12 pkt 4 regulaminu – proponowane zadanie pozostaje w
sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Wprawdzie wskazany we wniosku koszt inwestycji – 2 400 000 zł mieści
się w określonych w regulaminie budżetu obywatelskiego limitach finansowych, to jednak rzeczywiste całkowite wydatki niezbędne na realizację takiego typu
zadania inwestycyjnego znacznie wykraczają poza wskazaną przez Wnioskodawcę kwotę oraz limity finansowe obowiązujące w obecnej edycji BO.Wobec
powyższego projekt nr BO.OM.73/18 nie może zostać pozytywnie zweryfikowany.
W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.OM.75/18 „Tablice informujące o stanie zanieczyszczenia
powietrza”, informuję, iż pismem z dnia 10.05.2018 r. autor projektu został wezwany na mocy §1 oraz §12 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego do
uzupełnienia przedmiotowego wniosku o:1.Miejsca konkretnych lokalizacji tablic na terenie Krakowa, gdyż informacja ta jest niezbędna dla prawidłowej oceny
wniosku. Brak informacji w powyższym zakresie uniemożliwia sprawdzenie kryteriów wskazanych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego m.in. czy zadanie
zaplanowane zostało na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków, czy zadanie nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście politykami i
programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i Zarządzeniami
Prezydenta.2.Wymiary tablic tj. wysokość, szerokość, sposób posadowienia, przybliżony schemat graficzny, celem umożliwienia zajęcia stanowiska przez
właściwe Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne.3.Pisemne oświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Krakowie o gotowości współpracy w zakresie realizacji zadania – udostępnieniu danych o stanie jakości powietrza oraz współpracy w
przesyle danych. Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oceny jakości powietrza i obserwacji zmian
dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 88 ust. 1). Prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony
Środowiska. W odniesieniu do Krakowa funkcję tę pełni Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Urząd Miasta Krakowa nie jest dysponentem
przedmiotowych danych.4.Pisemne oświadczenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie o gotowości współpracy w zakresie realizacji
zadania – udostępnieniu danych meteorologicznych oraz współpracy w przesyle danych. IMGW- PIB prowadzi obserwacje i pomiary w zakresie meteorologii a
także opracowuje prognozy. Urząd Miasta Krakowa nie jest dysponentem przedmiotowych danych.Mając na uwadze, iż autor projektu nie uzupełnił wniosku,
jak również nie przekazał żadnej informacji w tym zakresie, brak jest możliwości prawnej oceny wniosku wymaganej Regulaminem Budżetu Obywatelskiego (w
szczególności z uwagi na brak wskazanych lokalizacji). Określenie miejsca realizacji zadania było niezbędnym elementem projektu. Wobec powyższego projekt
opiniuje się negatywnie.
Do realizacji takiego obiektu wymagana jest pełna dokumentacja wielobranżowa oraz pozwolenie konserwatorskie (obiekt kubaturowy usytuowany pod
trybuną), szacuje się,iż budowa takiego obiektu może wynosić od 5-10 ml zł co znacznie przekracza kwotę BO.
Wycofany
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BO.OM.82/18

BO.OM.83/18

BO.OM.84/18

Dziura w drodze

Opinia negatywnaWniosek opiniuje się negatywnie z uwagi, iż koszty realizacji tego zadania jako zadania ogólomiejskiego są niższe niż 25 tysięcy
złotych.Ponadto ZIKiT posiada już aplikację O!strzegator, której zakres częściowo pokrywa się z zakresem zaproponowanej w projekcie nowej aplikacji pn.
„Dziura w drodze.” Ostrzegator jest bezpłatną aplikacją dla osób posiadających telefon z systemem android oraz dostępny również dla systemu iOS. Wszystkie
interwencje związane z zakresem obowiązków ZIKiT, są przekazywane od razu do działów merytorycznych, które są odpowiedzialne za ich usunięcie.
Zgłoszenia te dotyczą nie tylko dziur w drodze, ale również innych interwencji np. zniszczonych znaków drogowych czy uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych. Aplikacja ostrzegator ostrzega również mieszkańców przed zmianami organizacji ruchu, które następują przy remontach czy modernizacjach
ulic. Aplikacja służy mieszkańcom Krakowa już dwa lata i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie ma ponad 40 tysięcy użytkowników. System
aplikacji bezpośrednio może wysyłać zgłoszenia po lokalizacji telefonu (GPS) ale również ma funkcję w której można opisać problem w wiadomości mailowej,
dodać zdjęcie lub zgłosić interwencję telefonicznie (ikona telefonu). Z uwagi na to, że taka aplikacja już istnieje i w niedużym stopniu różni się od nowej aplikacji
(brak jest tylko informacji zwrotnej dla zgłaszającego) wydatkowanie środków publicznych na równolegle działającej aplikacji naruszałoby zasadę
racjonalności gospodarowania środkami publicznymi.Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 2 i pkt 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta
Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015r.)0

Pasy na skrzyżowaniu Bora
Komorowskiego i Dobrego Pasterza

BO.OM.83/18 Pasy na skrzyżowaniu Bora Komorowskiego i Dobrego PasterzaZgodnie z § 12 pkt.. 4) Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa
(Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) nie mogą być realizowane zadania: które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta•W tym rejonie planowana jest realizacja inwestycji pn.: Budowa linii tramwajowej Stella-Sawickiego odc. Mistrzejowice – odc.
Rondo Dywizjonu 303, w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa węzła drogowego Stella Sawickiego - Bora Komorowskiego, Wiślickiej, Okulickiego wraz z
budową linii tramwajowej „Stella Sawickiego w Krakowie”. Z decyzji wraz z Załącznikiem o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego
przedsięwzięcia wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa z 18.01.2008 roku wynika, że w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę kilku
obiektów inżynierskich m.in.: wiadukt w ciągu ul. Dobrego Pasterza nad ulicą Bora Komorowskiego – dla bezkolizyjnej relacji w kierunku Nowej Huty.

Chodnik od Stella-Sawickiego do
pasa startowego w Czyżynach

Opinia negatywna
Wnioskowany do wykonania zakres polega na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Stella- Sawickiego z pasem
startowym dawnego lotniska w Czyżynach. W rejonie obszaru wskazanego do zagospodarowania w ramach wniosku budżetu obywatelskiego brak jest
terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, które umożliwiały by realizację zadania. Wniosek został zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12
Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach
budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie :- pkt.7, „ które jest planowane do realizacji na gruntach nienależących do Gminy Miejskiej Kraków”
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BO.OM.85/18

Remont i rozbudowa parku przy
Muzeum Lotnictwa Polskiego
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BO.OM.86/18

Zielona estakada nad ul. BoraKomorowskiego -pnącza i drzewa
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BO.OM.87/18

Stacja monitoringu powietrza w
parku Bednarskiego

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada remont alejek, montaż koszy, ławek, naprawę uszkodzonych latarni oraz budowę placu zabaw i urządzeń do ćwiczeń
dla dorosłych.Ww. wniosek obejmuje teren działek nr 30, 42 obr. 6 Nowa Huta, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie, którego organizatorem jest Województwo Małopolskie.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:6) które
naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;oraz7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do
Gminy Miejskiej Kraków.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada obsadzenie roślinami pnącymi lub / i stworzenie szpaleru drzew i krzewów wzdłuż południowej ściany nowej
estakady nad ulicą Bora-Komorowskiego od strony Lotniska Rakowice-Czyżyny. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Zarządu Infrastruktury i
Transportu w Krakowie nasadzenia tego typu zostały już wykonane we wskazanej lokalizacji, w związku z czym Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie weryfikuje
negatywnie przedmiotowy wniosek. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. ww. regulaminu głosi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu
zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.OM.87/18 „Stacja monitoringu powietrza w parku
Bednarskiego” informuję, iż zakończono ocenę prawną projektu.Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze
zm.) oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 88 ust. 1). Prowadzenie państwowego
monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz.U. 2016 r.
poz.1688 ze zm.), Inspekcja powołana została do badania i oceny stanu środowiska. Do jej zdań należy m.in. wykonywanie pomiarów wielkości poziomów
substancji w środowisku (art. 2 pkt 14). W odniesieniu do Krakowa funkcję tę pełni Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.W związku z
powyższym, należy stwierdzić, iż realizacja wniosku wykracza poza zadania własne gminy i powiatu. Przedmiotowy wniosek opiniuje się negatywnie.
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BO.OM.88/18

Neony Nowej Huty
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BO.OM.94/18

Drążki przy Żeromskim
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BO.OM.99/18

USIĄDŹ, ODPOCZNIJ, POCZYTAJ –
ARANŻACJA KRAKOWSKICH
PLACÓW
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BO.OM.102/18

Modernizacja trasy biegowej
parkrun w Krakowie.
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BO.OM.103/18

BO.OM.104/18

1. Projekt zakłada przeniesienie nieczynnego neonu w obrębie dwóch budynków nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Obydwa budynki stanowią
własność wspólnot mieszkaniowych a Gmina Miejska Kraków posiada w w/w nieruchomościach jedynie udział w postaci lokali (os. Centrum A1- 18,68%, os.
Centrum D1- 22,74%). Ingerencja w części wspólne w/w nieruchomości, jaką stanowi m.in. elewacja budynku, przez Gminę, stanowi naruszenie prawa
własności w/w wspólnot i tym samym wyklucza finansowanie przedmiotowego Projektu do Budżetu Obywatelskiego zgodnie z §12 pkt 6 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.2. Przedmiotowe
budynki wchodzą w skład obszaru pn. „Układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta”, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-1132 decyzją
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dn. 30.12.2004 r. Ingerencje w elewacje obu budynków znajdujących się na chronionym
obszarze wymagają uprzedniego uzyskania niezbędnych uzgodnień konserwatorskich. 3. Brak wyznaczonej jednostki miejskiej jako właściciela neonu Markiza.
Nie dostarczono listy poparcia dla propozycji zadania.
Projekt zostaje odrzucony w związku z niespełnieniem wymogów ujętych w § 12 załącznika do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16
grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, t.j.:§ 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania:„4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”;W myśl zapisów zarządzenia Nr 2892/2016
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie (z
późn.zm.) Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa czasowo udostępnia plac Wolnica na cele wskazane w zarządzeniu Nr
1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni. W załączniku nr 6 do
zarządzenia Nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa wskazane są imprezy stałe, cyklicznie odbywające się na placu, ponadto odbywają się w tym miejscu
także inne mniejsze imprezy i wydarzenia, które nie są wpisane do ww. zarządzenia. Lokalizacja obiektów przestrzennych (projekt zakładał ustawienie leżaków,
puf, hamaków oraz stworzenie połączenia parku, czytelni, kwiaciarni oraz placu zabaw) na placu Wolnica uniemożliwiłaby organizację zaplanowanych imprez i
innych przedsięwzięć.„6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności”;Wnioskodawca nie dysponuje zgodą
Muzeum Narodowego na proponowane w projekcie zagospodarowanie placu przed gmachem głównym Muzeum.
Projekt został odrzucony z uwagi na fakt, że teren opisany we wniosku nie należy do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Nowe miejsca parkingowe w rejonie
ulic Płaszowska-Paproci

Opinia negatywnaProponowana lokalizacja parkingu to część działek nr 406 obr. 15 Podgórze i 53/15 obr. 17 Podgórze, stanowiąca teren zielony, oznaczony w
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszowska - Krzywda” jako ZP1 - tereny zieleni urządzonej. Zgodnie z § 40
ustaleń ww. planu budowa parkingu nie mieści się
w przeznaczeniu podstawowym (zieleń urządzona, obiekty małej architektury, dojścia piesze i
drogi rowerowe) , jak również uzupełniającym dla terenu ZP1.Ponadto przedmiotowy obszar ujęty jest w Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w
Krakowie na lata 2017-2030 jako planowany skwer.W związku z powyższym negatywnie opiniuje się możliwość wykonania miejsc postojowych w rejonie ulic
Płaszowska – Paproci, ponieważ proponowana inwestycja nie jest zgodna z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Płaszowska - Krzywda”Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 4) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
(Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.).

Wakacyjne świetlice

Zaproponowany projekt zadania powiela cele i założenia realizowanej od wielu lat i cieszącej się zainteresowaniem szkół oraz uczniów akcji: „Lato w szkole”.
Akcja skierowana do uczniów samorządowych szkół podstawowych, którzy mają możliwość uczestniczenia w wakacyjnych zajęciach na terenie szkół, ale także
organizowane są wyjścia do kin, teatrów, muzeów, bibliotek oraz spacery po Krakowie jak również wycieczki edukacyjne i turystyczne poza miasto. Ponadto,
projekt zawiera braki formalne, zapisy sprzeczne z przepisami prawa oświatowego oraz wymaga doprecyzowania w następujących aspektach:- nie wskazano
ilu/których konkretnie szkół samorządowych ma dotyczyć,- nie sprecyzowano liczby beneficjentów/uczniów, którzy skorzystają z projektu –brak możliwości
ustalenia kosztorysu,- nie wskazano zasad naboru do udziału w projekcie,- brakuje pisemnych oświadczeń dyrektorów szkół, w których projekt będzie
realizowany o gotowości do współpracy w ramach projektu,- zapis dotyczący skrócenia urlopów dla nauczycieli jest sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1789 z późn. zm.),- rozpoczęcie projektu zaplanowano na 1.07.2018 r., a realizacja projektów
zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku kalendarzowym rozpoczyna się w kolejnym roku kalendarzowym.
W związku z tym, że
Wnioskodawca nie dokonał modyfikacji i nie uzupełnił braków formalnych zgodnie z §11 ust. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego, projekt został odrzucony,
gdyż powiela cele i zadania realizowanej w krakowskich szkołach samorządowych akcji: ‘Lato w szkole” oraz nie spełnia kryteriów, o których mowa w §12 ust. 2,
5, 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego.
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BO.OM.106/18

BO.OM.107/18

Naprotechnologia - szansą na
rodzicielstwo

W wyniku oceny prawnej ww. projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 12 ust. 4 i ust. 6 ww. Regulaminu. Przepis ten
stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta oraz nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa.Zakres proponowanego zadania nie spełnia
wymagań dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej, wynikających z podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie w systemie
ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnej, tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.j.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1938 z późn. zm.). Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów
programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5).
Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1) do pkt 11) oraz wg wzoru
określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z
realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476).
Ponadto opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo
pozytywnej opinii ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są
wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto odnośnie zadań w
zakresie ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2016-2018 Uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z
dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”. Uchwała ta stanowi dokument o
charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania, ukierunkowującym działania
samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę pomocniczą w
stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika
publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane,
czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakres proponowanego zadania nie jest uwzględniony w ww. uchwale Rady Miasta Krakowa.Z uwagi
na powyżej wskazane uwarunkowania i regulacje prawne tut. Biuro nie może zaopiniować pozytywnie przedstawionej propozycji zadania, ponieważ zadanie to
nie stanowi programu polityki zdrowotnej i nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2016-2018 ww. Uchwałą Rady
Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Wieża antysmogowa - miejska strefa
czystego powietrza

W związku z przekazanym do Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wnioskiem BO.OM.107/18 „Wieża antysmogowa – miejska strefa
czystego powietrza” informuję, iż zakończono ocenę prawną projektu. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Biuro Planowania Przestrzennego UMK.Park Jordana posiada zabytkowy charakter oraz jest wpisany do
rejestru zabytków pod numerem A-579, decyzją z 18.05.1976 roku. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w posiadaniu kompleksowego projektu
zagospodarowania Parku Jordana, który podlega uzgodnieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Projekt nie przewiduje lokalizacji nowych obiektów
kubaturowych na terenie Parku, na których budowę wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.Według
Informacji przekazanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Park Jordana jest nasycony jeśli chodzi o funkcje. Znajdują się w nim strefy rekreacyjne z
licznymi urządzeniami sportowymi i placami zabaw oraz w najstarszej części parku popiersia zasłużonych Polaków. Dla zachowania czytelnej kompozycji nie
jest wskazane wprowadzanie nowych elementów, które nie są przewidziane w kompleksowym projekcie zagospodarowania Parku Jordana, uzgodnionym z
konserwatorem zabytków.Biuro Planowania Przestrzennego UMK poinformowało, że Park Jordana nie podlega ustaleniom miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się natomiast w granicach obszaru, w stosunku do którego Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LV/1124/16
z dnia 26 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów
przyrodniczych miasta Krakowa”. W dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r. miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu projektu tego planu, zgodnie z
którym Park Jordana znajduje się w terenach zieleni urządzonej 51.ZP.1 o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park. W rozdziale II projektu
ww. planu zapisano: „W ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania dopuszcza się
realizuję jedynie obiektów i urządzeń budowlanych, wskazanych w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych
planem parametrów i wskaźników”. Wieża antysmogowa, nie została ujęta, w zamkniętym katalogu obejmującym sposoby zagospodarowania terenu
oznaczonego symbolem 51.ZP.1. Ponadto, maksymalna wysokość zabudowy dla tych terenów wynosi 5m, a proponowana wieża jak wynika z opisu, powinna
mieć ok. 7m wysokości. W związku z powyższym założenia procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie umożliwiają realizacji
proponowanej inwestycji, na przedmiotowym terenie.
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Przystanek wiedeński pod Koroną.

Opinia NEGATYWNAZgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą
realizowane zadania:- zgodnie z pkt. 2 „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust.2 do 4
regulaminu” Torowisko tramwajowe w węźle rozjazdów „Korona” z powodu złego stanu technicznego konstrukcji stalowej, na bieżąco naprawianej doraźnie
przez operatora infrastruktury, wymaga wykonania pilnego remontu lub modernizacji z uwzględnieniem korekty istniejącej geometrii układu torowego.
Obecnie eksploatowane łuki torowe w węźle o minimalnych promieniach winny być przeprojektowane dla osiągnięcia optymalnych parametrów. Wiąże się to
ze zmianą lokalizacji rozjazdów i szyn łączących. Budowa przystanków wiedeńskich , polegająca na wyniesieniu jezdni w ciągu ulicy Kalwaryjskiej, powinna być
realizowana łącznie z modernizacją węzła rozjazdów, pod warunkiem spełnienia wymogów wymiarowych (skrajniowych) w terenie. Rozdzielenie tych zadań i
przebudowa samych przystanków tramwajowych w istniejącym układzie torowym nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego, wręcz utrudni lub
ograniczy konieczną przebudowę układu torowego.Szacunkowy koszt wykonania remontu całego węzła wynosi około 5 000 000,00zł.

Spotkajmy się pod trzepakiem! Park
przy CK Podgórze

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie na terenie Plant im. Floriana Nowackiego obszaru kolorowych trzepaków oraz utworzenie strefy relaksu,
obejmujące instalację hamaków i oświetlenia, a także wydzielenie wybiegu dla psów wraz z potrzebną infrastrukturą.Teren wskazany we wniosku znajduje się w
obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego Podgórza wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z dnia 26 października 1981r. pod nr rej.: A-608. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej
części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 27.04.2018r.
pismem znak: OZKr.5183.804.2018.TG. MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.

Czyste chodniki, czyste ulice - miasto
bez smogu

Podstawę odrzucenia stanowi:1) § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które, w przypadku zadań powyżej 20 tys.
zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30 % wartości proponowanego zadania”2) § 12 pkt 4 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie
mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w
szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”Ad 1. Oszacowane przez
Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty długofalowe, związane z obsługą 55 maszyn/robotów do utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Kraków wynoszą 2 645 038 zł (brutto), co przekracza 30 % wartości proponowanego zadania (300 000 zł).Oszacowane przez Wydział
Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty długofalowe, związane z obsługą 55 maszyn/robotów do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Kraków:• Cena jednostkowa roboczogodziny pracy interwencyjnej wykonywanej przez pracownika: 23,95 zł (191,60 zł dziennie, przy pracy trwającej
8 h)• Ilość dni roboczych w roku 2019: 251• Ilość pracowników niezbędnych do obsługi maszyn: 55 191,60 zł x 251 dni x 55 os. = 2 645 038 złAd 2. Rada
Miasta Krakowa uchwałą Nr LII/697/12 z dnia 11 lipca 2012 r. powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowe
zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Spółka MPO Sp. z o.o. została wyposażona w odpowiedni kapitał
do realizacji zadań oraz wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z Gminą Miejską Kraków. Sposób wykonywania przez MPO Sp. z o.o. powierzonych
obowiązków oraz wybór środków do ich realizacji należy do Zarządu Spółki.
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MAŁY MODELARZ
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Baseball - Kraków Kings
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Plenerowa siłownia"Małe Błonia"
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Krzyż Wołyński z tablicą
upamiętniającą

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej modelarni dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie pracowni w specjalistyczne narzędzia i
nowoczesne materiały. Projekt został odrzucony ponieważ wskazana w projekcie modelarnia należy do stowarzyszenia Aeroklub Krakowski. Celem Budżetu
Obywatelskiego jest zgłoszenie propozycji zadania do zrealizowania, nie natomiast zgłoszenie propozycji wraz ze zgłoszeniem podmiotu, który dany projekt
miałby realizować. Ponadto na podstawie § 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego (uchwała Nr XXXIV/566/15Rady Miasta Krakowa z 16 grudnia 2015 r. w
sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa) ze środków budżetu obywatelskiego realizowane mogą zostać zadania należące do zadań
własnych gminy lub zadań własnych powiatu, natomiast art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2018 r. poz. 450 z późn. zm.) stwierdza, że organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym
ogłasza otwarty konkurs ofert. Realizacja projektu przez podmiot wprost wskazany przez wnioskodawcę w złożonym projekcie mogłaby budzić wątpliwości co
do bezstronności oraz naruszałaby przepisy ww. ustawy, natomiast § 12 ww. Regulaminu jednoznacznie stwierdza, że w ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. Dodatkowo realizacja projektu budżetu obywatelskiego
złożonego w 2018 r. może odbyć się dopiero w 2019 r., natomiast w harmonogramie działań przedstawionym przez wnioskodawcę w złożonym projekcie
realizacja zadania przewidziana jest w 2018 r., co z uwagi na przyjęty na obecny rok kalendarzowy budżet, czyni złożony projekt budżetu obywatelskiego
niemożliwy do zrealizowania.
Nie podano lokalizacji boiska i pozostałej infrastruktury.
Podczas realizacji inwestycji wykonano siłownię na wolnym powietrzu. Ponadto teren inwestycji jest objęty gwarancją Wykonawcy hali.
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu właściwych opinii, pozytywnie odnosi się do idei upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej w formie
krzyża, jednakże negatywnie opiniuje projekt wzniesienia Krzyża Wołyńskiego upamiętniającego Polaków pomordowanych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej
w okresie 1943 – 45, zgłoszonego do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2018 , w odniesieniu do lokalizacji, co wynika z braku możliwości prawnych.
Proponowany projekt określa wysokość krzyża na 12 m, a zarówno ustalenia w przyjętym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia
zawarte w projekcie mpzp dla wskazanego obszaru nie dopuszczają obiektów o takiej wysokości. Z informacji przekazanej przez Biuro Planowania
Przestrzennego wynika, że działki nr 427/30 obr. 46 Podgórze i nr 1/72 obr. 66 Podgórze, znajdujące się w okolicy ul. Herberta, podlegają ustaleniom
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza” , gdzie: - działka nr 427/30 znajduje się na Terenach Zabudowy Usługowej o
symbolu U.4 z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę usługową. Również w katalogu przeznaczeń uzupełniających nie zapisano możliwości lokalizacji
budowli zgłoszonej w przedmiotowym projekcie,- działka nr 1/72 znajduje się w Terenach Zieleni Urządzonej i Urządzeń Sportowo-Rekreacyjnych o symbolu
ZP/US, dla których zarówno w katalogu przeznaczeń podstawowych, jak i uzupełniających nie przewidziano możliwości lokalizacji proponowanego krzyża.
Ponadto dla terenów o symbolu ZP/US wysokość obiektów, za wyjątkiem tych, które służą funkcjom kulturalnym jak np. teatr letni czy muszla koncertowa,
ograniczona została do 6 m.W odniesieniu do działki nr 18/16 obr. 66 Podgórze nie podlega ona żadnym ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jednakże jej zasadnicza część objęta jest granicami sporządzanego mpzp „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Zgodnie z
tym projektem część działki znajduje się w: - terenach zieleni urządzonej - symbol 107.ZP.1 o podstawowym przeznaczeniu publicznie dostępne parki gdzie
dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji, w szczególności takich jak: boiska, skateparki, ogródki jordanowskie, place zabaw, wybiegi dla psów,
amfiteatry, miejsca parkingowe, urządzenia wodne – stawy, oczka wodne wraz z pomostami i mostkami, place z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, obiekty
budowlane obsługujące tereny zieleni (wypożyczalne sprzętu sportowego, kawiarnie, sanitariaty, przebieralnie, altany, tężnie solankowe). Dla tego terenu
maksymalna wysokość zabudowy określona została na 5 m,- terenach zieleni izolacyjnej o symbolu 107.ZI.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń
izolacyjną, gdzie dopuszcza się zalesienia i gdzie maksymalna wysokość zabudowy określona została na 5 m.Zgodnie ze wskazaniem Biura Planowania
Przestrzennego zaproponowany projekt nie wpisuje się w ustalenia ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w
odniesieniu do działki nr 18/16 obr. 66, która nie jest objęta sporządzanym planem miejscowym, zależy od stosownego postępowania administracyjnego
dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.Wydział Skarbu Miasta przekazał informację, że w odniesieniu do działki nr 427/30
wszczęte zostało postępowanie w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż Skarb
Państwa nabył przedmiotową nieruchomość na podstawie orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w Krakowie z dnia 21.12.1970 r. nr USW IV-60/II/65/70
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Krzyż Wołyński z tablicą
upamiętniającą
wydanego na podstawie ustawy z dnia 12.03.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 18, poz. 94 z 1961 r.) ustawy z dnia 14.07.1961
r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jednolity Dz. U. Nr 22, poz. 159 z 1961 r.) o wywłaszczeniu na cele przebudowy i rozbudowy stawów
retencyjnych Krakowskich Zakładów Sodowych zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu planów realizacyjnych z dnia 29.11.1970r. Nr BUA-60/P/69 wydaną przez
Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury PRN m. Krakowa. W związku z powyższym poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom przysługuje
roszczenie o zwrot nieruchomości. W odniesieniu do części działki nr 427/30 prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości pod sygn.akt : GS-11.6821.9.2018.ML i GS-11.6821.31.2018.ML. Wobec tego, do
czasu zakończenia postępowania o zwrot, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie ww. nieruchomość nie może być przeznaczona na realizację
projektu.Ponadto w Wydziale Skarbu Miasta zarejestrowany został pod nr GS-08.6847.3.14.2018.JZ wniosek o ustanowienie na działce nr 427/30 służebności
przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. pod budowę i eksploatację stacji elektroenergetycznej. Dla części działki nr 18/16 prowadzone jest w trybie
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości – GS-11.72211-3-309/99.
Sprawa prowadzona jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.W odniesieniu do działki nr 1/72 Wydział Skarbu Miasta informuję, że nie toczą się żadne
postępowania.Z opinii przekazanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wynika, iż pamięć o rzezi wołyńskiej należy do najbardziej bolesnych kart z
dziejów II wojny światowej i powinna być pielęgnowana zwłaszcza poprzez różnego rodzaju działania naukowe, edukacyjne i kulturalne. Pomnik poświęcony
ofiarom tej tragedii już istnieje w Krakowie i znajduje się na Cmentarzu Rakowickim. Inicjatorem i fundatorem pomnika było Towarzystwo Pamięci Narodowej
im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Pomnik został wzniesiony w związku z uchwałą Nr XLVIII/467/04 Rady Miasta Krakowa z
dnia 26 maja 2004 r. w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 60. rocznicę masowej rzezi Polaków zamieszkujących kresowe województwa
Rzeczypospolitej Polskiej. Pomnik, autorstwa Czesława Dźwigaja został odsłonięty 17 września 2004 r. Podkreślić należy, iż zarówno miejsce usytuowania
pomnika, jak i treść tablicy pamiątkowej, spełniają postulaty zawarte w przedmiotowym projekcie. Pomnik znajduje się w miejscu publicznym, na historycznym
cmentarzu tłumnie odwiedzanym, zarówno przez mieszkańców Krakowa jak i turystów. Cmentarz Rakowicki z uwagi na walory zabytkowe, będący miejscem
pochówku znanych i zasłużonych Krakowian, jest także miejscem edukacji historycznej - formalnej i nieformalnej. Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe
Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Krakowie poparł ideę powstania upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej, zwracając uwagę na konieczność
przeprowadzenia przez inicjatorów konsultacji z Instytutem w kwestii planowanej inskrypcji, w przypadku realizacji projektu.
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Budowa toru do speedrowera

Pomóżmy zwierzętom w
Krakowskim schronisku

Nie podano lokalizacji dla proponowanej inwestycji.
Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opiniuje negatywnie wniosek do Budżetu Obywatelskiego nr BO.OM.127/18 pn. „Pomóżmy
zwierzętom w krakowskim schronisku”, który zakłada dostarczenie lekarstw, środków opatrunkowych praz specjalistycznej karmy dla psów i kotów do
Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Uzasadnienie:Dnia 19.12.2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Krakowskim
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt mieszczące się przy ul. Rybnej 3 w Krakowie. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - złożył ofertę cenową, która obejmowała pokrycie kosztów
związanych z prowadzeniem schroniska, w tym także zakup lekarstw na potrzeby leczenia zwierząt w Schronisku oraz zakup karmy na potrzeby zwierząt
utrzymywanych w Schronisku. Zatem omawiany projekt pokrywa się z zadaniem finansowanym z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, które wycenił i przyjął do
realizacji ww. Wykonawca od 1 stycznia 2018 roku.Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska przeprowadzają w Schronisku regularne kontrole
realizacji umownych zobowiązań, dodatkowo Wykonawca przedkłada miesięczne sprawozdania z wykonywania tej umowy. Dotychczas nie stwierdzano, by
środki zabezpieczone w umowie na potrzeby leczenia zwierząt były niewystarczające, nie notowano także braków i niedoborów związanych z
zapotrzebowaniem na leki niezbędne w leczeniu zwierząt przebywających w schronisku. W przypadku karmy wykorzystywanej na potrzeby tych zwierząt, od
dawna notuje się jej nadmiar z uwagi na pozyskiwaną karmę darową od mieszkańców Krakowa i instytucji/ firm.Mając powyższe na względzie realizacja
projektu wydaje się nieuzasadnionym przysporzeniem na rzecz Wykonawcy ww. umowy oraz być sprzeczna z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r., w tym w szczególności z art. 44 ust. 3 który stanowi, że wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.Zatem, na podstawie
zapisu pkt 6 § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16
grudnia 2015 roku, należy stwierdzić, iż zadanie pn. „Pomóżmy zwierzętom w krakowskim schronisku” (projekt nr BO.OM.127/18), nie może być realizowane w
ramach budżetu obywatelskiego, co uzasadnia wydanie opinii jak na wstępie.
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Budowa boiska w ramach odnowy
zabytkowego stadionu Korony
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SZYBCIEJ I CISZEJ TRAMWAJEM! montaż nowoczesnych rozjazdów
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Wanda Kraków w Ekstralidze - z
Nami po awans

65

66

67

BO.OM.135/18

BO.OM.137/18

BO.OM.138/18

Wybieg dla psów w Bieńczycach

Niewystarczające środki finansowe na realizacje danego zadania ze względu na wykonanie specjalistycznej analizy geologiczno-inżynierskiej dla lokalizacji
danego obiektu. Obiekt zlokalizowany jest na terenie obowiązującego Planu Miejscowego "Stare Podgórze Krzemionki", w miejscu lokalizacji danego obiektu
wyznaczone są obszary takie jak:- obszary o skomplikowanych warunkach gruntowych,- obszary o spadkach powyżej 12% predysponowanych do
występowania ruchów masowych według Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,Na danym terenie znajduje się bardzo duża ilość drzew oraz krzewów
który podczas realizacji danej inwestycji musiały by zostać wycięte, to by skutkowało pozyskaniem decyzji administracyjnych oraz poniesieniem opłat z tytułu
wycinki co jest na tym etapie nie do oszacowania.
Opinia NEGATYWNAZgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt2 „nie mogą być realizowane zadania których wymagany
budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust.2 do 4 regulaminu tj. koszt realizacji propozycji zadania
ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego .Informujemy że projekt zakłada konieczność
dostosowania taboru przez MPK który polega na wymianie obręczy z nowym profilem w tramwajach które nie spełniają wymagań technicznych poruszania się
po krzyżownicach głębokotorowych . Według wyliczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa i Komunikacji w Krakowie koszt wymiany obręczy w tramwajach
jeżdżących po mieście wyniósłby około 28 mln złotych.
Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Projekt dotyczy dofinansowania obozu drużyny piłkarskiej Wanda Kraków
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę psiego wybiegu na dz. nr 123/10 i 123/11 obr. 8 Nowa Huta wzdłuż ul. Okulickiego przy skrzyżowaniu z ul.
Mikołajczyka.Teren wskazany we wniosku znajduje się w rezerwie pod przebudowę ul. Okulickiego (zgodnie z obowiązującym MPZP obszaru „BieńczyceOsiedle” – oznaczenie KDGP.1). Ponadto, teren ten jest nieodpowiedni ze względu na ukształtowanie terenu. W związku z powyższym, nie ma możliwości
realizacji psiego wybiegu w tej lokalizacji.

KUPA czystości dla Krakowa

Podstawę odrzucenia stanowią:1) § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które, w przypadku zadań powyżej 20 tys.
zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30 % wartości proponowanego zadania”.2) § 4 pkt 7 Zarządzenia Nr 491/2018 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury
realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2018 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, w który ustala się, że w zakres informacji
niezbędnych do zgłoszenia propozycji zadania powinno zostać określone miejsce jego realizacji.Ad 1. Szacunkowe roczne koszty utrzymania 1 800 koszy na psie
odchody wyniosą 3 173 580 zł (brutto), co przekracza 30 % wartości proponowanego zadania (810 000 zł).Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej
UMK roczne koszty utrzymania 1800 koszy na psie odchody związane z ich:• opróżnianiem (kosze na psie odchody na terenie Gminy Miejskiej Kraków
opróżniane są ze średnią częstotliwością raz w tygodniu):-koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 3,86 zł;-roczny koszt opróżniania 1 800 koszy na psie
odchody wynosi: 3,86 zł x 52 tyg. x 1 800 = 361 296 zł;• uzupełnianiem torebek na psie odchody (torebki na psie odchody uzupełniane są w koszach z
częstotliwością raz w tygodniu w ilości 100 torebek):-koszt jednej torebki na psie odchody: 0,30 zł;-roczny koszt uzupełnienia torebek na psie odchody w 1800
koszach wynosi: 0,30 zł x 100 szt. x 1800 x 52 tyg. = 2 808 000 zł• myciem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z częstotliwością raz do roku):koszt jednorazowego mycia kosza: 2,38 zł;-roczny koszt mycia 1 800 koszy na psie odchody wynosi: 2,38 zł x 1 800 = 4 284 zł;Ad 2. Wnioskodawca nie
przedstawił propozycji konkretnych lokalizacji montażu koszy na psie odchody na terenie Gminy Miejskiej Kraków pomimo wezwania do uzupełnienia projektu.

Modernizacja chodnika przy Stella
Sawickiego

Opinia negatywna.
Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w
sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:- pkt.4,”które w dniu
zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami”.
Zakres wniosku obejmuje poszerzenie chodnika w ul. Stella- Sawickiego na
odcinku od ul. Medweckiego a ul. Orlińskiego . Realizacja zadania wymaga budowy ścieżki rowerowej o parametrach zgodnych ze Standardami technicznymi
dla infrastruktury rowerowej m. Krakowa. Wnioskowany odcinek ul. Stella- Sawickiego znajduje się w rezerwie terenu pod realizację inwestycji miejskiej
mającej na celu budowę linii tramwajowej w ul. Stella- Sawickiego.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIX/2573/18 z dnia 11.04.2018 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa realizacja zadania planowana jest na lata 2021- 2027 r.
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Szybki Autobus

Opinia NEGATYWNAZgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt 6 „ nie mogą być realizowane zadania które w dniu zgłaszania
naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności”.Komenda Miejskiej Policji w Krakowie zaopiniowała wniosek
negatywnie. Przedstawiony projekt budżetu obywatelskiego zakłada zmianę organizacji ruchu poprzez przeznaczenie dwóch z czterech pasów ruchu na
potrzeby wytyczenia pasa autobusowego funkcjonującego w godzinach szczytu. Ulica Pilotów stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych
stanowiących dojazd z północnych i północno-wschodnich części miasta do Centrum. Z uwagi na duże natężenie ruchu kołowego, jak również dużą liczbę
kursów autobusów komunikacji miejskiej już obecnie powstają zatory drogowe, które generują straty czasu dla użytkowników. Wytyczenie pasów
autobusowych pomimo, iż na odcinku poprawi czas przejazdu autobusów to w ujęciu globalnym sieci transportowej szerszego obszaru spowoduje przeniesienie
zatorów na sąsiednie skrzyżowania i ulice. Szeroko rozumiany zysk z wprowadzenia tego rozwiązania jest za mały względem kosztów, jakie poniosą pozostali
użytkownicy systemu transportowego. Proponowana zmiana organizacji ruchu w sposób istotny wpłynie na zmniejszenie przepustowości tych odcinków, a tym
samym pogorszy w sposób istotny warunki ruchu. W związku z powyższym w/w projekt opiniuje się negatywnie.Informujemy również , że na podstawie § 8 ust.
6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem Zarządzający ruchem drogowym może odrzucić projekt organizacji ruchu w przypadku stwierdzenia
nieefektywności projektowanej organizacji ruchu.

Przyjazny Autobus

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt4 „nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności
z obowiązującymi planami, politykami i programami ,w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady
i zarządzeniami Prezydenta ” . Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji jako podmiot realizujący usługę przewozową negatywnie zaopiniowało złożony
wniosek.Przedmiotowy wniosek zakłada wykonanie modyfikacji zabudowy wnętrza w sześciu autobusach obsługujących linie 482 i 182 w zakresie zwiększenia
powierzchni przeznaczonej na przewóz bagaży o większych gabarytach poprzez montaż półek do ich umieszczania w czasie przejazdu. Na liniach 482 i 182
codziennie jeździ łącznie jedenaście autobusów ,które nie są w żaden sposób związane z obsługiwaną linią. Dlatego też ,propozycja wykonania modernizacji
sześciu autobusów nie zabezpieczy celów postulatu wniosku złożonego przez autora. Zmiana zabudowy wnętrza autobusów wiąże się ze zmianą parametrów
określonych w dokumencie homologacji autobusu oraz wykonania modyfikacji zabudowy wnętrza w autobusach co wiązałoby się ze zmianą i utratą
parametrów określonych w dokumencie homologacji autobusu dopuszczonego do transportu pasażerów co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i
normami.Ponadto brak jest możliwości modernizacji autobusów, które były dofinansowane ze środków unijnych.

Tablica pamiątkowa Wilhelma
"Wilka" Wyrwińskiego

Projekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa:•pkt 2 zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, „których wymagany
budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §8 ust. 2 do 4 regulaminu, tj.: koszt realizacji propozycji zadania
ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego oraz być niższy
niż dwadzieścia pięć tysięcy złotych.•pkt 4 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, „które w dniu
zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i Zarządzeniami Prezydenta”•pkt 6 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności” Zgodnie z
pismem z dnia 07.05.2018r. znak: BUWkr-913-29(3)/18 Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, koncepcję przedstawioną we wniosku
do Budżetu Obywatelskiego uznano za
kontrowersyjną i generalnie sprzeczną z przyjętą
w Polsce kulturą pamięci. Zwyczajny chodnik służy do celów użytkowych, trudnych do uznania za
miejsce szczególnego szacunku. Płyty chodnikowe każdego dnia są deptane i narażone na zanieczyszczenie w różnej postaci. Musi budzić wątpliwość, czy tego
rodzaju upamiętnienie będzie jednoznacznym i godnym wyrazem hołdu dla postaci Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego. Należy odróżnić upamiętnienie osób od
upamiętnienia miejsc, w których działy się konkretne wydarzenia historyczne. Wtedy tablice pamiątkowe np. umieszczane w płycie Rynku Głównego (miejsce
przysięgi T. Kościuszki, miejsce hołdu pruskiego), maja charakter zarówno upamiętnień, jak też informacji historycznej o tychże faktach. Ponadto zgodnie z
art.23 KC w związku z art. 24 KC ochronie cywilnej podlegają dobra osobiste człowieka takie jak kult czci pamięci związany z daną osobą zmarłą. Należy przyjąć,
że ewentualni spadkobiercy lub dalsza rodzina Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego poprzez taką formę upamiętnienia jego zmarłej osoby na płycie chodnikowej
mogłaby uznać za naruszenie dóbr osobistych związanych z kultem czci pamięci osoby Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego i wystąpić przeciwko Gminie Miejskiej
Kraków z pozwem do sądu
o usuniecie w/w płyty pamiątkowej z przestrzeni publicznej oraz zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego w związku z tym
naruszeniem w/w dobra.W związku z powyższym za zasadne uznano znalezienie innej lokalizacji, np. na ścianie budynku, w której bohater walk o niepodległości
Ojczyzny zostanie upamiętniony w sposób jednoznacznie godny i nie budzący kontrowersji, z uwagi na fakt iż osobą zmarłym należy się odpowiedni
szacunek.Równolegle nadmieniamy, że w świetle przedstawionej we wniosku wyceny oraz dodatkowego rozeznania rynku wśród artystów rzeźbiarzy
wykonanie tablicy pamiątkowej
w ramach propozycji zadania ogólnomiejskiego jest niższy niż dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
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Hutnik 365.0
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Mobilne kapsuły inhalacyjne2019nowa jakość zdrowego oddechu
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Bulwar Tyniecki

1. Przedmiotowy teren znajduje się w strefie 50 metrów ochrony wałów przeciwpowodziowych rzeki Dłubni, w związku z tym wymaga to zgody na odstępstwo
określone w przepisach ustawy prawo wodne.2. Brak ogólnodostępności.
W wyniku oceny prawnej ww. projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 12 ust. 4 i ust. 6 ww. Regulaminu. Przepis ten
stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta oraz nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa.Zakres proponowanego zadania nie spełnia
wymagań dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej, wynikających z podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie w systemie
ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnej, tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.j.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1938 z późn. zm.). Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów
programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5).
Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1) do pkt 11) oraz wg wzoru
określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z
realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476).
Ponadto opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo
pozytywnej opinii ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są
wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto odnośnie zadań w
zakresie ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2016-2018 Uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z
dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”. Uchwała ta stanowi dokument o
charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania, ukierunkowującym działania
samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę pomocniczą w
stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika
publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane,
czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakres proponowanego zadania nie jest uwzględniony w ww. uchwale Rady Miasta Krakowa.Z uwagi
na powyżej wskazane uwarunkowania i regulacje prawne tut. Biuro nie może zaopiniować pozytywnie przedstawionej propozycji zadania, ponieważ zadanie to
nie stanowi programu polityki zdrowotnej i nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2016-2018 ww. Uchwałą Rady
Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii AOTMiT. Zatem ww. projekt nie może być realizowany w ramach procedury budżetu obywatelskiego jako
zadanie w zakresie ochrony zdrowia.
Wnioskowany do wykonania zakres rzeczowy, polegający na budowie ~200 mb bulwaru wraz z jego oświetleniem, parkingiem i ławeczkami, zlokalizowany jest
na dz. 1/4 obr. 73 Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa.Mając powyższe na uwadze, opiniuje się negatywnie projekt zgłoszonego zadania zgodnie z
§ 12 ust. 7 uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., który stanowi, że „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.”
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In Vitro bliżej mieszkańców
Krakowa.

W stanowisku tut. Biura z dn. 17 maja do projektu przed modyfikacją wskazane zostały wymagania regulaminowe, których zgłoszony projekt nie spełnia, także
w wersji skorygowanej. Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu BO, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu
zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. W ramach ww. stanowiska zostało podkreślone, że Gmina Miejska
Kraków w ramach lokalnej polityki zdrowotnej realizowanej w zakresie ochrony zdrowia realizuje dwa strategiczne miejskie programy w trzyletnich edycjach,
przyjęte do realizacji na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa, tj.: Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” na podst. Uchwały Nr
XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 na podst. Uchwały Nr
XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. Oba ww. Miejskie Programy zawierają szczegółowy wykaz programów polityki zdrowotnej
ustanowionych prze Radę Miasta Krakowa do realizacji w Gminie Miejskiej Kraków. Natomiast jako miejskie programy wytyczające kierunki działań na terenie
Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia zaplanowane do realizacji w perspektywie trzyletniej, nie uwzględniają działań odnoszących się do metod
leczenia niepłodności, w tym metody In VITRO. Ponadto warto zauważyć, że ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (t.j.: Dz. U. z 2017 r.
poz.865), wskazuje w art.. 5., że „leczenie niepłodności obejmuje: 1) poradnictwo medyczne; 2) diagnozowanie przyczyn niepłodności; 3) zachowawcze leczenie
farmakologiczne;4) leczenie chirurgiczne; 5) procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku
medycznie wspomaganej prokreacji; 6) zabezpieczenie płodności na przyszłość.” Natomiast art. 11 ust. 1. ww. ustawy do podejmowania działań na rzecz
ochrony i promocji zdrowia rozrodczego są obowiązane organy administracji rządowej (np. minister ds. zdrowia). Natomiast z zapisu art. 11. ust. 2, wynika, że
jednostki samorządu terytorialnego mogą podejmować działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia rozrodczego. Z uwagi na fakt, że w obowiązujących
dokumentach strategicznych dot. polityki realizowanej w zakresie ochrony zdrowia Gminy Miejskiej Kraków brak jest zaplanowanych przez Radę Miasta
Krakowa działań odnoszących się do rzecz ochrony i promocji zdrowia rozrodczego, tut. Biuro przy obecnie obowiązujących przepisach, w tym uchwał Rady
Miasta Krakowa, nie może pozytywnie zaopiniować nowej wersji projektu dot. kampanii społecznej nt. In VITRO, która w dodatku miałaby na celu promowanie
tylko jednej metody leczenia niepłodności. Należy też podkreślić, że z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), jednoznacznie wynika, że jako realizator jednego z celów operacyjnych Narodowego
Programu Zdrowia, tj. celu operacyjnego nr 6 „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” (w tym organizacja kampanii społecznej, sprzyjającej płodności kobiet i
mężczyzn, wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej (X. ust. 2. pkt 1 ww. Rozporządzenia), wskazany został „Minister Zdrowia oraz
organizacje pozarządowe, szkoły rodzenia i inne podmioty wybrane drodze konkursów ogłaszanych przez MZ.”
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie zielonego zakątka na os. 2 Pułku Lotniczego wzdłuż al. Jana Pawła II poprzez budowę alejki asfaltowej
wraz z oświetleniem oraz montażem ławek i koszy na śmieci, pośród naturalnej alei drzew. Ww. wniosek obejmuje teren działek 264/19, 264/20, 264/23,
264/24 obr. 7 Nowa Huta, spośród których działki: 264/19, 264/20, 264/23, 264/24 obr. 7 Nowa Huta są przedmiotem postępowań o zwrot wywłaszczonych
nieruchomości prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Zgodnie z Regulaminem budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;oraz7)
które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków;Ponadto realizacja projektu na pozostałych działkach 264/21, 264/22
obr. 7 Nowa Huta nie jest możliwa, z uwagi na niewielką powierzchnię tych nieruchomości.
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Utworzenie zielonego zakątka
wzdłuż al. Jana Pawła II
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Krakowski Parlament Młodzieży

Wycofany
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Zespoł Wyjazdowy Krakowskie
Pogotowie Ratunkowe oś. Złocień
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STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW
ELEKTRYCZNYCH
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Błonia dla Wszystkich

W wyniku oceny prawnej ww. projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 12 ust. 4 i ust. 6 ww. Regulaminu. Przepis ten
stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta oraz nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 5 Regulaminu
budżetu obywatelskiego, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli
osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia (zakup ambulansu
miałby być dokonany dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, a za organizację i finansowanie ratownictwa medycznego w województwie małopolskim, w
tym na terenie Krakowa, odpowiada Wojewoda Małopolski. Należy też podkreślić, że planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem PRM
na terenie województwa jest zadaniem wojewody, który sporządza wojewódzki plan działania sytemu. Plan ten stanowi dla dyrektora oddziału wojewódzkiego
NFZ podstawę do zawierania umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. Zakres proponowanego zadania nie spełnia ponadto wymagań
dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej, wynikających z podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie w systemie ochrony
zdrowia programów polityki zdrowotnej, tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z
późn. zm.). Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów programów
polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5). Program taki
powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1) do pkt 11) oraz wg wzoru określonego
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu
polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). Ponadto opis
struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej
opinii ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są wyłącznie
programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto odnośnie zadań w zakresie ochrony
zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2016-2018 Uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”. Uchwała ta stanowi dokument o charakterze programowym
w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania,
ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
spełniają rolę pomocniczą w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i
finansowanych przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych
przez organy do tego powołane, czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakres proponowanego zadania nie jest uwzględniony w ww.
uchwale Rady Miasta Krakowa. Z uwagi na powyżej wskazane uwarunkowania i regulacje prawne tut. Biuro nie może zaopiniować pozytywnie przedstawionej
propozycji zadania, ponieważ zadanie to nie stanowi programu polityki zdrowotnej i nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do
realizacji na lata 2016-2018 ww. Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w
ramach procedury budżetu obywatelskiego.
Podstawę odrzucenia stanowi:1) § 11 ust. 3. uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa: „od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego,
wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty”.2) § 4 pkt 7 Zarządzenia Nr 491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie
powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w
roku 2018 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, w którym ustala się, że zakres informacji niezbędnych do zgłoszenia propozycji zadania powinien
zawierać określenie miejsca jego realizacji.Ad 1. Wydział Gospodarki Komunalnej w dniu 16 maja 2018 r. zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o modyfikację
zakresu rzeczowego projektu, tj. zaproponowanie ilości wnioskowanych stacji ładowania pojazdów z napędem elektrycznym oraz ich lokalizacji na terenie
Gminy Miejskiej Kraków. Wydział nie otrzymał odpowiedzi od wnioskodawcy w terminie do 22 maja 2018 r. Ad 2. Wnioskodawca nie przedstawił propozycji
konkretnych lokalizacji montażu stacji ładowania pojazdów z napędem elektrycznym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania,
które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami (pkt 4)…Remont przedmiotowego chodnika we wskazanej przez
wnioskodawcę technologii na podanym zakresie jest planowany przez ZIKiT do wykonania w bieżącym roku.
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Bulwarami na kółkach

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wybudowanie pochyłych chodników (podjazdów) w miejscach, gdzie w zasięgu wzroku jedyną możliwością dotarcia
do asfaltowej ścieżki nad Wisłą są schody.Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obszarze zabytkowych Bulwarów Wiślanych które zostały
wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 czerwca 2011 r. pod nr rej.: A-1260/M. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1),
11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac
polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej
zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem
działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą
zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie
przedmiotowego projektu. W dniu 25.04.2018r. pismem znak: KZ-03.4120.6.355.2018.JW Miejski Konserwator Zabytków wskazał, iż realizacja podjazdów
jest możliwa jedynie poprzez sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej oraz kompleksowego zagospodarowania całego obszaru Bulwarów Wiślanych.
Inwestycja taka przekracza możliwości finansowania z Budżetu Obywatelskiego. Ww. polityka jest potwierdzona zapisami obowiązującego na tym obszarze
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły” ( Uchwała Rady Miasta Nr LXXXI/1240/13 z dnia 11.09.2013r. ). Zgodnie z § 12 ust. 2
ww. miejscowego planu, niezbędne jest spójne i całościowe kształtowanie przestrzeni publicznych, na podstawie dokumentacji o szerokim zakresie
opracowania.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi
w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta;
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Hala łukowa z boiskiem o
nawierzchni z trawy syntetycznej

Nie wystarczająca kwota na realizację inwestycji. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości stwierdzenia czy na danym terenie będzie możliwa realizacja inwestycji.
Należy pozyskać Decyzję Ustanowienia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

WYJAZD LEWOSKRĘTNY Z UL.
DAUNA W UL. NOWOSĄDECKĄ

Ocena merytoryczna zgłoszonego wniosku: NEGATYWNAZ uwagi na niezgodność z obowiązującym prawem.Uzasadnienie w przypadku negatywnej oceny
projektu.Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach procedury
budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które: - w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi Uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt. 4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (pkt. 6)Zgodnie z obowiązującym Studium, Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennym
Miasta Krakowa ul. Nowosądecka na odcinku drogi objętym wnioskiem jest ulicą klasy GP (tj. droga główna ruchu przyspieszonego).Odległości między
skrzyżowaniami na ulicy tej klasy wynoszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunków technicznych jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016. poz. 124) Dział II §. 9 pkt 3: 1000m z dopuszczeniem do 600m
w wyjątkowych przypadkach. Odległość wyjazdu z ul. Dauna na ul. Nowosądecką od skrzyżowania z ul. Na Kozłówce wynosi ok. 264m a od skrzyżowania z ul.
Włoską ok. 686m. Obecnie funkcjonujące połączenie ul. Dauna i Nowosądeckiej w obecnej formie geometrycznej można traktować jako zjazd i wyjazd na prawe
skręty i jest to dopuszczalne zgodnie z ww. punktem Rozporządzenia.Należy także zauważyć, że ul. Nowosądecka była budowana w tej formie pod nakazem
wcześniejszych rozporządzeń oraz warunków prawa miejscowego. Jednak wybudowanie nowego skrzyżowania należałoby wykonać zgodnie z aktualnymi
przepisami. Poza tym po wybudowaniu skrzyżowania (w swojej formie bardzo podobnego do skrzyżowania ulic Mogilska-Cystersów) wystąpią także podobne
ograniczenia, tj. większość pojazdów zacznie skręcać w lewo, w związku z tym zostanie ograniczona ogólna przepustowość wlotu, z względu na nadawanie
priorytetu dla tramwaju i długość sygnału zielonego dla wyjazdu, będzie krótsza niż obecnie.Ponadto w związku z wydłużeniem czasów ewakuacji i
elastyczności pracy programu sygnalizacji nie zostanie zachowany bliski 100% priorytet dla tramwajów tylko zostanie on znacząco ograniczony.

Wyjdź z betonu międzypokoleniowy plac zabaw

Negatywnie opiniuje się projekt nr BO.OM.179/18 ze względu na fakt, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w bieżącym roku realizuje projekt modernizacji
placu zabaw w Parku Lotniku Polskich obejmujący założenia przedmiotowego/zgłaszanego zadania. Projekt modernizacji placu zabaw zakłada kompozycję
trzech obszarów placu zabaw przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku, połączonych komunikacyjnie i kompozycyjnie przez centralny placyk. Na centralnym
placyku znajdzie się miejsce z ławkami oraz stołem, stojaki na rowery i tablica informacyjna. Każdy z trzech placyków będzie wizualnie ograniczony przez murki
z betonu architektonicznego. Na placu zabaw znajdą się takie urządzenia zabawowe jak: drewniana struktura do wspinaczki, karuzela linowa, urządzenie
zabawowe do balansowania, równoważnia, zestawy urządzeń ze zjeżdżalniami czy huśtawki. Dodatkowo projekt zakłada utworzenie piaskownicy. Wyłoniono
już wykonawcę w zakresie wykonania modernizacji placu zabaw, której planowane zakończenie przypada na koniec lipca 2018r. Jednocześnie w Parku
Lotników Polskich w sąsiedztwie pumptrucku trwa budowa skateparku, której zakończenie przewiduje się na koniec września 2018r. Ponadto w bieżącym roku
zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę pawilonu wielofunkcyjnego wraz ze zbiornikiem wodnym. W sąsiedztwie pawilonu planuje się m.in.
utworzenie miejsca na kino letnie. Realizacja ww. założeń projektowych planowana na 2019 rok.
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BO.OM.176/18

BO.OM.179/18
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BO.OM.181/18

Miła ul. Podgórska
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BO.OM.183/18

Drugie życie MOSu na pl. Na
Groblach

86

BO.OM.184/18

Dokończmy Kopiec Piłsudskiego na
100-lecie niepodległości

Opinia negatywna
Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w
sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:- pkt. 4, które w dniu
zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami , politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta - pkt. 6, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa
osób trzecich, w tym prawa własności ;
Wnioskowany projekt Budżetu Obywatelskiego zakłada remont chodnika oraz nasadzenie drzew wzdłuż ul.
Podgórskiej od strony Wisły na odcinku od mostu Powstańców Śląskich do zejścia na bulwary wiślane naprzeciwko stacji Orlen. Na przedmiotowym
odcinku planowane są inwestycje: - „ Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach której realizowana będzie
przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej. Według opracowanej na zlecenie ZIKiT koncepcji, wnioskowany w złożonym projekcie remont
chodnika ul. Podgórskiej wchodzi w zakres wskazanej wyżej inwestycji na długości około 50 mb. - przebudowa linii kolejowej Dworzec Towarowy –
Rudzice (inwestycja PKP, w zakresie której przewidywana jest przebudowa mostu kolejowego nad ul. Podgórską)Biorąc pod uwagę planowane inwestycje w
obszarze objętym wnioskiem, wykonanie remontu chodnika skutkowałoby wydatkowaniem publicznych środków finansowych na prace, które ulegną
zniszczeniu podczas wykonywania robót budowlanych związanych z w/w inwestycjami. Również zasadzenie drzew przed zakończeniem inwestycji
kolejowych i tramwajowych może spowodować ich zniszczenie. Ze względu na znaczny deficyt miejsc postojowych, na chodniku ul. Podgórskiej
wyznaczono miejsca parkingowe. Nasadzenia drzew powinny być realizowane poza chodnikiem, aby nie ograniczać ilości miejsc dostępnych do
parkowania .
Inwestycja o podobnym charakterze w trakcie realizacji przez ZIS.
W ramach procedury opiniowania Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, do tut. Wydziału wpłynął wniosek mieszkańca dot. realizacji budżetu
obywatelskiego na 2018 r. pn. „Dokończmy kopiec Piłsudskiego na 100-lecie niepodległości”, nr. BO.OM.184/18.Tutejszy Wydział zwrócił się o zaopiniowanie
przedmiotowego projektu do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Biura Planowania Przestrzennego UMK, Wydziału Architektury i
Urbanistyki UMK oraz Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny.O ile sama idea polegająca na dokończeniu lub uporządkowaniu terenu wokół Kopca
Piłsudskiego w Krakowie zasługuje na uwagę to uzyskane opinie oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Wolski”
(Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r.) wprowadzają szereg ograniczeń, co do możliwości realizacji
podstawowych założeń przedmiotowego projektu. Z opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie wynika, iż Kopiec Józefa Piłsudskiego usypany
został przez społeczeństwo polskie w latach 1934- 1939 dla upamiętnienia odzyskania niepodległości, wg projektu Stanisława Koźmińskiego i Franciszka
Mączyńskiego oraz projektu zagospodarowania otoczenia Romualda Gutta i Aliny Scholtz. Ww. projekt, z uwagi na znaczny upływ czasu nie uwzględnia
występujących zmian w przestrzeni wokół Kopca, ani uwarunkowań przyrodniczych, związanych również z ukształtowaniem terenu. Choć Miejski Konserwator
Zabytków akceptuje ideę uporządkowania terenu wokół Kopca to wskazuje także, iż projekt musiałby być dostosowany do obecnych warunków istniejących na
terenie Kopca. Zatem wytworzenie w ramach przedmiotowego projektu budżetu obywatelskiego dokumentacji dot. przebudowy Kopca na podstawie
materiałów historycznych mogą pozostawać w sprzeczności ze stanowiskiem Miejskiego Konserwatora Zabytków.Z obecnie obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz opinii Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wynika, iż inwestycja związana z Kopcem Piłsudskiego zlokalizowana
jest na obszarze określonym, jako ZL.1 – lasy. Zapisy związane z terenem ZL.1 dopuszczają jedynie lokalizację obiektów dla potrzeb gospodarki leśnej,
prowadzonej wyłącznie na obszarze Lasu Wolskiego oraz urządzeń turystycznych. W związku z powyższym wypracowane wskutek realizacji przedmiotowego
projektu założenia wykonawcze oparte na historycznych projektach budowlanych (np. lokalizacja nowych obiektów budowlanych) dot. Kopca, ingerujące w
jego strukturę bądź zakładające przebudowę i zmianę istniejącego zagospodarowania terenu będą stały w sprzeczności z zapisami ww. planu. Zgodnie z opinią
jednostki zarządzającej terenem Kopca – Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w okresie budowy Kopca wykonano kilka projektów i żaden z nich nie
został zrealizowany w pierwotnym kształcie. Zdaniem Fundacji nie jest możliwa ocena, który z pierwotnych projektów należałoby zrealizować. Należy z tego
wysnuć wniosek, iż przebudowa Kopca, jako dobra ogólnospołecznego wymagałaby akceptacji społeczeństwa dla wypracowanych zmian w wyglądzie i
zagospodarowaniu terenu wokół Kopca. Przedmiotowy projekt budżetu obywatelskiego nie zakłada etapu konsultacji ani uzgodnienia projektów związanych z
np. zmianą wyglądu Kopca ze stroną społeczną (np. Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego). Rozważając możliwość wprowadzenia zmian do
przedmiotowego projektu należy stwierdzić, iż musiałby on zostać gruntownie zmieniony, natomiast ilość tych zmian i ich rozległość (konieczność korekty
podstawowych założeń projektu oraz kosztorysu) zmieniłyby całkowicie jego charakter – tworząc praktycznie nowy projekt, który powinien przejść ponowną
procedurę oceny w pozostałych wydziałach UMK. Wobec powyższych argumentów projekt, w obecnym brzmieniu nie może uzyskać opinii pozytywnej.
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BO.OM.186/18

„Zielone PARA SOLE” - zadaszone
miejsca wolne od smogu

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę, w kilku wskazanych lokalizacjach, ażurowych kopuł w systemie zielonych elewacji, stanowiących podporę
dla roślin niwelujących efekt smogu, zadaszenia te maja również pełnić funkcję ochrony przed słońcem, deszczem, wiatrem. Przy ulicy Lipskiej trwa obecnie
opracowywanie wielobranżowej koncepcji budowy parkingu typu P&R pod nazwą „Mały Płaszów” na terenie miasta Krakowa na działkach 183/29, 330,
331/12, 384 obr. 19 Podgórze, którego realizacja przewidziana jest na rok bieżący. Na tym etapie nie jest możliwa pozytywna opinia ww. wniosku ze względu na
konflikt z planami miasta. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia
16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z
obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;Spośród wskazanych we wniosku lokalizacji, teren zlokalizowany u zbiegu ulicy Lubicz i Ronda Mogilskiego,
znajduje się w obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego dz. Wesoła wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 16 lutego 1984r. pod nr rej.: A-650, natomiast tereny wskazane przy skrzyżowaniach ul. Dietla z ul. Starowiślną, ul. Stradomską,
oraz ul. Sukienniczą znajdują się w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z
historycznymi przedmieściami: Łąką Św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polanami Kazimierzowskimi wpisanym do rejestru zabytków decyzją Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 lipca 2011r. pod nr rej.: A-1273/M. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.:
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu
drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie
innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na
usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej
zieleni.Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie
przedmiotowego projektu. W dniu 27.04.2018r. pismem znak: OZKr.5183.804.2018.TG. MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku. Ponadto w
sprawie przedmiotowego projektu tut. Zarząd wniósł o udzielenie opinii do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. ZIKiT zwrócił uwagę,
iż zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne może uniemożliwiać dostęp służb technicznych i utrzymaniowych do sieci trakcyjnych i trakcyjnooświetleniowych a także szaf sterowniczych. Ponadto we wskazanych lokalizacjach znajdują się wiaty objęte umową koncesyjną, której zapisy nie przewidywały
montażu tego typu instalacji, Wiaty te montowane przez osoby prywatne w zamian za możliwość korzystania z powierzchni reklamowej. Teren Ogrodu
Doświadczeń im. Stanisława Lema jest terenem zarządzanym przez Muzeum Inżynierii Miejskiej i do wejścia na ten teren konieczne jest uiszczenie opłaty.
Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§ 12. W
ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:1) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców
Dzielnicy w przypadku zadań o charakterze lokalnym, a mieszkańców miasta w przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim;Biorąc powyższe pod uwagę, a
także relatywnie wysoki koszt realizacji projektu względem oferowanych możliwości funkcjonalnych negatywnie weryfikuje się projekt jak wyżej.
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BO.OM.187/18

Parking pod Urzędem dla
Mieszkańców-nie tylko dla
urzędnikók

Opinia negatywna Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku, w
sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:- pkt. 6, „które
naruszałyby obowiązujące przepisy prawa , prawa osób trzecich, w tym prawa własności”Zgodnie z art. 13b ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, zarządca
może wyznaczyć miejsca zastrzeżone w strefie płatnego parkowania. Ponadto Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r, w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach Znak P-20 „koperta” (rys. 5.2.6.1) stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez
niektórych uczestników ruchu. Dodatkowo wg § 8 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, w przypadku stwierdzenia nieefektywności projektowanej
organizacji ruchu, zarządca ma prawo go odrzucić.Na podstawie art.. 1 Ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.z 2017 r poz. 2222 z póź, zm.),
z drogi publicznej może korzystać każdy (nie tylko mieszkaniec), zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub
innych przepisach szczególnych.Otwarcie parkingu na Pl. Wszystkich Świętych spowoduje zwiększony ruch w ścisłym centrum miasta, a istniejące oznakowanie
z uwagi na obowiązującą strefę ograniczenia ruchu przyczyni się do pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miejsca postojowe zastrzeżone
dla pojazdów służbowych (nie dla pracowników) zostały wyznaczone z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej floty pojazdów. Stanowiska
zastrzeżone dla gości urzędu zostały wyznaczone z uwagi na obsługę interesantów (wyłącznie w godzinach pracy urzędu). - pkt 2, „których wymagany budżet
całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 regulaminu”. Szacunkowa wycena ok. 3 350,-zł brutto.
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BO.OM.188/18

BO.OM.189/18

Centrum wychodzenia z
bezdomności i nałogów

W trakcie weryfikacji stwierdzono, że złożona propozycja zadania nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji (na podstawie par. 11 ust.
1 Regulaminu BO).W dniu 19 kwietnia br. wystąpiono do Pana Wojciecha Jakubowskiego o uzupełnienie wniosku. Do dnia 14 maja br. nie uzyskano zwrotnej
informacji (na podstawie par. 11 ust. 3 wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty Regulaminu BO).W związku z powyższym wniosek zostaje
odrzucony.

Tartanowa ścieżka dla biegaczy na
Bulwarach Wiślanych

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie 1 400 metrowej tartanowej ścieżki dla biegaczy na Bulwarze Kurlandzkim od Mostu Marszałka Józefa
Piłsudskiego do Mostu Kotlarskiego.Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obszarze zabytkowych Bulwarów Wiślanych które zostały
wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 czerwca 2011 r. pod nr rej.: A-1260/M. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1),
11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac
polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej
zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem
działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą
zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinię do Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie
przedmiotowego projektu. W dniu 17.05.2018r. pismem znak: KZ-03.4120.6.451.2018.JW wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.
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BO.OM.191/18

ZIELONA WYSPA - ażurowe
zadaszenie obsadzone roślinnością
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BO.OM.192/18

Parking ul. Duża Góra - Bieżanów

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę zielonego zadaszenia obsadzonego roślinnością nad przystankami tramwajowymi na skrzyżowaniu ul. Dietla
z ul. Starowiślną. Teren wskazany we wniosku znajduje się w obszarze historycznego zespołu miasta Krakowa wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z art.
36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,(…)
podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.Z uwagi na powyższe,
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W
dniu 27.04.2018r. pismem znak: OZKr.5183.804.2018.TG. MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.
Opinia negatywnaWskazana lokalizacja parkingu wraz z budową drogi dojazdowej to działka nr 198/5 obr. 56 Podgórze. W odniesieniu do ww. działki
prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
na rzecz poprzednich właścicieli. Sprawę aktualnie rozpatruje Starosta Krakowski pod sygnaturą GN.III.JM.72211.156-06. W związku z powyższym do czasu
zakończenia ww. postępowania w stosunku do działki nr 198/5 obr. 56 Podgórze nie mogą być podejmowane żadne działania dotyczące jej
zagospodarowania.Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 4) i 6) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady
Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.)

In vitro dla Krakowian/ek - program
pilotażowy

W wyniku oceny prawnej ww. projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 12 ust. 4 i ust. 6 ww. Regulaminu. Przepis ten
stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i
zarządzeniami Prezydenta oraz nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa.Zakres proponowanego zadania nie spełnia
wymagań dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej, wynikających z podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie w systemie
ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnej, tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.j.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1938 z późn. zm.). Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów
programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5).
Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1) do pkt 11) oraz wg wzoru
określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z
realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476).
Ponadto opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo
pozytywnej opinii ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są
wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto odnośnie zadań w
zakresie ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2016-2018 Uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z
dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”. Uchwała ta stanowi dokument o
charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie prognozowania, ukierunkowującym działania
samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę pomocniczą w
stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika
publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane,
czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakres proponowanego zadania nie jest uwzględniony w ww. uchwale Rady Miasta Krakowa.Z uwagi
na powyżej wskazane uwarunkowania i regulacje prawne tut. Biuro nie może zaopiniować pozytywnie przedstawionej propozycji zadania, ponieważ zadanie to
nie stanowi programu polityki zdrowotnej i nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2016-2018 ww. Uchwałą Rady
Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.
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BO.OM.201/18 Rajska Biblioteka dostępna od A do Z

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, po konsultacji z inspektorem Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa nie można realizować projektów na terenie jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu. 2 maja br. przesłano informację
o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, 14 maja br. pracownik Biblioteki Kraków przesłał drogą elektroniczną propozycję zmian w projekcie dot.
lokalizacji oraz usunięcia nazw oprogramowania. Do dnia 22 maja br. nie otrzymano odpowiedzi, tego dnia wysłano z Biblioteki Kraków ponowną wiadomość
"czy Pani jest zainteresowana wprowadzeniem zmian", która również pozostała bez odpowiedzi. W związku z powyższym oraz zgodnie z sugestią inspektora
Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych oceniamy projekt negatywnie.
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BO.OM.202/18

Nie uzupełniono braku formalnego w postaci oświadczenia Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.
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BO.OM.196/18

Bezpieczne Miasto.
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BO.OM.203/18

Saunarium społeczne wraz ze strefą
relaksu - Kraków
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BO.OM.205/18

Smoki na ulicach Krakowa

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada budowę Saunarium społecznego ze strefą relaksu w Krakowie. Obiekt ma być ogólnodostępny z miejscem odnowy
biologicznej dla Mieszkańców. Ma się składać z trzech saun oraz strefy relaksu z jaccuzi i leżakami.Koszt budowy jednej sauny wynosi ok. 120tys. – 200tys. w
zależności od wielkości oraz materiałów z jakich jest wykonana, natomiast koszty zużycia energii sauny wynoszą ok. 35zł dziennie przy 12 h cyklu, co daje ok. 12
000zł rocznie, a przy trzech saunach – 36 000zł rocznie. Do tego dochodzi koszt pracowników obsługi, czyli dozorca (2 zmiany), osoba sprzątająca i osoba
techniczna, tj. minimum 4 etaty. Łącznie, koszt obsługi i eksploatacji sauny przewyższa 30% kosztów budowy, zatem zgodnie z Regulaminem budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. projekt weryfikuje się negatywnie,
gdyż:§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:3) które, w przypadku zadań powyżej 20 tys. zł, po realizacji
generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości proponowanego zadania;
wycofany - połączony z innym projektem - BO.OM.45/18
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BO.OM.206/18

Likwidacja torowiska!

Wniosek Nr BO.OM.206/18Nazwa wniosku: „Likwidacja torowiska!”Ocena merytoryczna zgłoszonego wniosku: Negatywna Uzasadnienie w przypadku
negatywnej oceny projektuPodczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącym
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa,
stwierdzono, że: - zgodnie z treścią § 12 pkt 4) proponowane zadanie w dniu zgłoszenia stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.Zgłoszony
projekt jest niezgodny z Polityką Transportową Miasta Krakowa, zakładającą zrównoważony rozwój poszczególnych środków transportu. Likwidacja torów
odstawczych przy ulicy Dworcowej skutkuje obniżeniem niezawodności sieci tramwajowej i w konsekwencji pogorszeniem warunków jej funkcjonowania oraz
konkurencyjności wobec transportu samochodowego.Torowisko stanowi tor odstawczy oraz manewrowy w przypadku awarii pociągów tramwajowych lub
uszkodzeń torowisk wymagających zawracania składów z każdego kierunku. Ulicą Wielicką porusza się obecnie w jednym kierunku do 44 pociągów
tramwajowych na godzinę. Możliwość odstawienia taboru lub awaryjnego zawrócenia na trójkącie torowym ma istotne znaczenia dla sprawnego działania
komunikacji tramwajowej w mieście. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru „Wielicka – Wschód” (przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. Nr LXXVII/1131/13), ul. Dworcowa oznaczona jest
symbolem KD/D+T.2, czyli tereny dróg publicznych klasy dojazdowej z tramwajem.Zaproponowana likwidacja torowiska wymagałaby przebudowy całego
węzła rozjazdów wraz z likwidacją sieci trakcyjnej i słupów, zbędnych po likwidacji torowiska. Taki zakres znacznie przekracza zaplanowaną kwotę. Wycenę
szacunkową wykonano na podstawie realizacji zadań o podobnym zakresie.

BO.OM.207/18 Cztery łapy na wybiegu przy Olszyny

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada stworzenie wybiegu dla psów na terenie skweru znajdującego się u zbiegu ulic Olszyny i Ignacego
Łukasiewicza.Zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wyrażonym w piśmie znak : WS-02.3021.7.13.2018.MP z
dnia 27.04.2018r. zaproponowana we wniosku lokalizacja nie spełnia norm urządzania psich wybiegów pod względem wielkości oraz kształtu. Biorąc pod
uwagę powyższe Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie negatywnie weryfikuje przedmiotowy wniosek. Wytyczne dla budowy psich wybiegów: - powierzchnia
psiego wybiegu winna wynosić 0,5ha, najmniejsza wymagana powierzchnia to ok. 25a,- w przypadku wybiegów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic
należy rozpatrzyć możliwość zastosowania podwójnych bramek- należy zaprojektować również kompleksowe odwodnienie terenu przeznaczonego pod psi
wybieg,- przy wybiegach nieoświetlonych należy zastosować oświetlenie umożliwiające, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym właściwy nadzór nad
zwierzętami ich właścicielom i opiekunom.- należy również wyposażyć psi wybieg w urządzenia do zabawy dla psów jak np. „tor agility”, kładki lub inne, a także
kosze na psie odchody oraz ławki.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:4) które w dniu zgłoszenia stoją w
sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

100

BO.OM.209/18

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt2 „nie mogą być realizowane zadania które są planowane do realizacji na gruntach
nie należących do Gminy Miejskiej Kraków”W związku z tym, że trasa autobusu turystycznego miałaby kursować przez Wieliczkę zaproponowano
Wnioskodawcy modyfikację projektu wniosku budżetu obywatelskiego przez ograniczenie trasy przejazdu do Gminy Miejskiej Kraków . Jednak w terminie
określonym w regulaminie budżetu obywatelskiego tj. 5dni od powiadomienia Wnioskodawca nie zaakceptował tej zmiany.
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BO.OM.212/18
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BO.OM.214/18
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BO.OM.215/18

Krakowski Autobus Turystyczny
Niezależna kontrola wewnętrzna w
ZIS
Remont nawierzchni drogowej i
torowiska na ul. Bieńczyckiej

Oplećmy Kraków zielenią

Nie dostarczono listy poparcia dla propozycji zadania.
Nie dostarczono listy poparcia dla propozycji zadania.
Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada postawienie donic z pnączami na metalowych, walcowatych podporach.Teren objęty przedmiotowym wnioskiem
znajduje się na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto, dla którego sporządzony został ''Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie''
zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/544/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: zmiana
przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku; umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych,
tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 nr. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nie
ruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinię do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 10.05.2018r.
pismem znak: OZKr.5183.804.2018.ASJ MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.
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BO.OM.217/18

BO.OM.218/18

BO.OM.220/18

BO.OM.223/18

Utwardzenie fragmentów wałów
rzeki Rudawy

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada utwardzenie fragmentów wałów Rudawy zagęszczonym żwirem. Projekt dotyczy lewego (północnego) wału Rudawy,
na odcinku od ul. Jesionowej do odbicia ścieżki łączącej wał z ulicą Brzegową. Wskazana we wniosku lokalizacja obejmuje działki nr ew.: 1, obręb K-9, Dzielnica
VII Zwierzyniec, oraz nr ew.: 191/1, Obręb k-7, Dzielnica VI Bronowice, które nie są własnością Gminy Miejskiej Kraków.Zgodnie z Regulaminem budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.§12. W ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.

Rozbudowa miejskiej plaży nad
Wisłą

Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada uporządkowanie przestrzeni rekreacyjnej nad Wisłą przy ogólnodostępnej plaży miejskiej.Teren podany we wniosku
przy ul. Wioślarskiej objęty jest granicami sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych
miasta Krakowa” podjętego Uchwałą Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. Zgodnie z projektem ww. planu, teren planowanej
inwestycji (północna część działki nr 92/6 obr 15 – Krowodrza) znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 78.ZWs/zz.1, w których nie dopuszczono
możliwości lokalizacji plaży.W związku z powyższym na obecnym etapie sporządzania planu „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”,
rozbudowa istniejącej plaży miejskiej nie jest zgodna z jego zapisami.Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r.4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

Krakowskie Stypendium Wolności i
Demokracji

W odniesieniu do projektu pn. „Krakowskie Stypendium wolności i Demokracji” zgłoszonego do Budżetu obywatelskiego 2018 (wniosek nr BO.OM.220/2018
uprzejmie informuję, że wniosek ten nie może być zaopiniowany pozytywnie z uwagi na fakt iż ufundowanie stypendium dla dziennikarzy, artystów czy
obrońców praw człowieka niezależnie od kraju pochodzenia nie jest zadaniem własnym gminy.Dodatkowo informuję, że stypendium dla pisarzy spoza Polski
jest realizowane w ramach przynależności Krakowa do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) od 2011 roku.Zgodnie z kartą przyjętą przez
Zgromadzenie Generalne ICORN w dniu 3 czerwca 2010 r. oraz statutem ICORN przyjętym przez Zgromadzenie Generalne ICORN w dniu 22 kwietnia 2009 r.,
oraz powołując się na uchwałę Nr XVI/171/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do
Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu
terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych Gmina Miejska Kraków przyjęła tytuł „Miasta Pisarzy Uchodźców
ICORN”.W oparciu o ww. uchwałę RMK zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Międzynarodową Siecią Miast Pisarzy Uchodźców
(ICORN). Koordynatorem programu współpracy z ramienia Miasta jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, natomiast realizatorem projektu jest Stowarzyszenie
Willa Decjusza.

Połączenie ul. Myśliwskiej z ul. Mały
Płaszów (Golikówką)

Projekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa: – pkt 2 zgodnie z którym nie mogą być realizowane zadania „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny
z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu”Budowa około 455mb drogi (o szerokości 6m + 2 x 2m chodnik) wraz z odwodnieniem,
oświetleniem oraz miejsc postojowych na długości około 170mb wyniesie szacunkowo około 394.000,000 PLN
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BO.OM.224/18

Budowa systemu monitoringu
poziomu pól elektromagnetycznych

Po rozpoznaniu wniosku do Budżetu Obywatelskiego dotyczącego zadania pn „Budowa systemu monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych” (projekt nr
BO.OM.224/18) oraz w związku z uzupełnieniem przez Wnioskodawcę tylko części braków, negatywnie opiniuję przedmiotowy wniosek.Uzasadnienie:Zgodnie
z zapisami Uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa,
Wydział Kształtowania Środowiska przeprowadził weryfikację prawną projektu na podstawie kryteriów wskazanych w Regulaminie. Stwierdzono, że zgłoszony
projekt nie zawiera istotnych informacji koniecznych dla dokonania analizy projektu. Dlatego dnia 16 kwietnia 2018r. , Wydział wezwał Wnioskodawcę do
uzupełnienia projektu w części dotyczącej lokalizacji stacji monitoringu oraz informacji o szacunkowych kosztach realizacji zadania. Wnioskodawca uzupełnił
projekt, jednakże analiza wypisów z rejestru gruntów zaproponowanych lokalizacji, wyjawiła własność nieruchomości osób fizycznych oraz instytucji. Zatem,
zgodnie z § 11 ww. Regulaminu, Wydział wezwał Wnioskodawcę do skorygowania (uzupełnienia) wniosku w zakresie:1. Wykluczenia budynków
zlokalizowanych przy:• al. Ignacego Daszyńskiego 22, • ulicy Rynek Kleparski 4, • ulicy Kazimierza Wielkiego 112/2 w Krakowie i ponowne oszacowanie
kosztów przedmiotowej inwestycji. Lokalizacja punktów monitorujących na ww. budynkach jest niemożliwa, gdyż posadowione są na gruntach należących m in.
do osób fizycznych. Stanowisko takie jest zgodne z zapisem § 12 ww. Regulaminu stanowiącym, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być
na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków (pkt. 7).2. Dostarczenia pisemnego oświadczenia o gotowości do współpracy od:• Samorządowego
Przedszkola Nr 67 w Krakowie (ul. Praska 52 w Krakowie), • Szkoły Podstawowej nr 31 Im dr. H. Jordana (Bolesława Prusa 18 w Krakowie) oraz •
Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (ul. Naczelna 12 w Krakowie). Zgodnie § 12 ww. Regulaminu, w ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być zrealizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją
nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia (pkt. 5). Wnioskodawca nie uzupełnił braków we wniosku w terminie
wyznaczonym zgodnie z § 11 pkt. 3 ww. Regulaminu i dodatkowo powiadomił Wydział, że z ważnych powodów rodzinnych nie ma możliwości uzyskać zgód ww.
placówek. Pragnę podkreślić także, iż na każdym etapie weryfikacji projektu Wydział pozostawał w kontakcie z Wnioskodawcą. Dodatkowo, drogą
elektroniczną przekazywana była wspomniana wyżej korespondencja.Mając powyższe na względzie oraz na podstawie zapisu pkt 5 i 7 § 12 ww. Regulaminu
należy stwierdzić, iż zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych” (projekt nr BO.OM.224/18) nie może być realizowane w
ramach budżetu obywatelskiego, co uzasadnia wydanie opinii jak na wstępie.
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BO.OM.228/18

Małe "place zabaw" przy
przystankach autobusowych i
tramwajo

Opinia negatywna.Montaż zabawek-Małe"place zabaw"przy przystankach autobusowych i tramwajowych jest niemożliwy ze względów bezpieczeństwa.Przy
montażu każdego urządzenia zabawowego muszą być zachowane strefy bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 1176 i 1177 oraz musi być
zapewniona bezpieczna nawierzchnia amortyzująca upadek.Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z póź.
zm) odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulic, od okien pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 10 m. Negatywna opinia podyktowana jest również o przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 marca
1985 o drogach publicznych , zgodnie z którą (Art. 1 ) drogą publiczną jest droga (…) z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem (…). Jest to
budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia
ruchu drogowego. W pasie drogowym mogą być zlokalizowane obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (art. 4). Zabawki dla dzieci zaproponowane we wniosku nie stanowią urządzeń
niezbędnych do prowadzenia, zabezpieczenia ani obsługi ruchu, więc zgodnie z w/w ustawą ich lokalizacja w pasie drogowym, w szczególności na przystankach
komunikacji zbiorowej nie powinny mieć miejsca .Nadmieniamy również, że montaż jakichkolwiek zabawek na wiatach przystankowych jest niemożliwy, gdyż
wiaty te znajdują się w dyspozycji prywatnych podmiotów,które utrzymują je na własny koszt. Ponadto w wiatach brak jest również miejsca na montaż
jakichkolwiek dodatkowych elementów czy instalacji z uwagi na obostrzenia związane z funkcjonowaniem podstawowego wyposażenia takiego jak gabloty na
rozkłady jazdy, ławki czy gabloty reklamowe.Projekt zostaje odrzucony zgodnie z §12 pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015r.

