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Roboty adaptacyjne 2-ch pomieszczeń gospodarczych w
przychodni przy ul. Tetmajera 2 na Przychodnię Dziecka
Adaptacja pomieszczeń gosp. na Przychodnię
Chorego z odrębnym wejściem. Wymiana stolarki okiennej i 79 000,00
Dziecka Chorego
drzwi, instalacja c.o., wod.kan., inst. elektryczna, tynki,
płytki ceramiczne i malowanie.
Projekt zakłada utworzenie w Parku specjalnej strefy
wypoczynkowej m.in budowa placu zabaw dla najmłodszych,
Nowoczesny Zakrzówek dla Każdego
budowa siłowni plenerowej dla osób dorosłych, montaż 1 030 000,00
specjalnych hamaków miejskich, budowa oświetlenia oraz
monitoringu na terenie ROD.
Projekt dotyczy zagospodarowania Parku Jordana w ciekawe
urządzenia tj. trampoliny, zjazdy linowe, huśtawki
Kraina zabaw i relaksu w Parku Jordana
300 000,00
wieloosobowe, hamaki itp.. a także zorganizowania otwartych
zabaw i gier plenerowych.
Według badań GUS w roku 2012 najpopularniejszą
aktywnością sportowo-rekreacyjną wśród Polaków była jazda
Pierwszy rowerowy plac zabaw Pumptrack w
na rowerze, co zadeklarowało aż 66,0% ankietowanych.
Parku Lotników
Pumptracki:
– Sprzyjają budowaniu dobrych relacji społecznych,
– Angażują całe rodziny oraz
Chodź poćwiczyć nad zalewem.

Projekt obejmuje umieszczenie w przestrzeni terenów
zielonych Parku przy Zalewie Nowohuckim kilkunastu
przyrządów do ćwiczeń ruchowych na wolnym powietrzu.

Montaż oznakowania przejścia dla pieszych z sygnalizacją
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu w ul. "sign flash" oraz malowanie grubowarstwowe na przejściu dla
Sucharskiego
pieszych w ul. Sucharskiego (przy skrzyżowaniu z ul.
Potrzask i ul. Jędrzejczyka). Dojście z os. Złocień do
przedszkola i szkoły.

Park krakowski - plac zabaw

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1500 zł
Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi osób starszych i turystów.
Integracja mieszkańców.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1500 zł
Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi osób starszych i turystów.
Integracja mieszkańców.

422 000,00

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 400 zł
Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Integracja mieszkańców.

198 000,00

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 300 zł
Zwiększenie atrakcyjności okolicy.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych.
Integracja społeczeństwa.

25 000,00

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.

Przedmiotem
projektu
jest
przywróceniu
parkowi
255 400,00
krakowskiemu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez
utworzenie ogrodzonego placu zabaw o powierzchni ok. 200
m2 przeznaczonego dla dzieci w różnym wieku.

Projekt obejmuje doposażenie istniejących placów zabaw w
huśtawki umożliwiające dzieciom poruszającym się na
wózkach inwalidzkich korzystanie z nich na równi ze
zdrowymi rówieśnikami.
Projekt zaklada budowę DDR i CPR na walach rzeki Wilgi
(odcinek od Konopnickiej do Kobierzynskiej) oraz Rudawy
Uzupeł. infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy
(od Jesionowej do Nad Zalewem) oraz wzdłuż ulicy Armii
Armii Krajowej
Krajowej miedzy Rondem Ofiar Katynia a Młynówka
Królewska.
Kocmyrzowska - Wykonanie Nakładki Asfaltowej ulicy na
odcinku od ul.Poległych w Krzesławicach do ul.
Kocmyrzowska
Wykonanie
Nakładki
Kantorowickiej. Obecna nawierzchnia ulicy przypomina tor
Asfaltowej
testowy stanu zawieszenia samochodów. Są To Niezliczone
Garby Fałdy Poprzeczne Uskoki i Zaniżenia
Na Wzgórzach Krzesławickich wymiana oświetlenia
Na Wzgórzach Krzesławickich wymiana
parkowego na 70 sztuk lamp LED w Parku Wandy - Zielony
oświetlenia parkowego.
Jar
Huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych

Adaptacji pomieszczeń gospodarczych na dwa gabinety lekarskie poprawi warunki obsługi pacjentów. A jednocześnie umożliwi rozdzielenie gabinetów dla dzieci
zdrowych i dla dzieci chorych. Poprawią się możliwości leczenia nowych i obecnych pacjentów.

260 000,00

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny
ok. 100 000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi osób starszych i turystów.
Integracja mieszkańców.
Zwiększenie środków niezbędnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej - roczny koszt
ok. 800 zł.
Zwiększenie atrakcyjności wskazanych w projekcie obszarów.
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z urządzeń na placach zabaw.
Integracja społeczeństwa.

Ułatwienie i usprawnienie poruszania się pieszo i na rowerze po Krakowie.Lepsza infrastruktura rowerowa to więcej osób, na co dzień poruszających się rowerem
2 035 000,00 zamiast samochodem.
Koszty utrzymania powstałej infrastruktury.

1 000 000,00 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

245 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa oświetlenia alejek parkowych, oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

św.
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Park
rekreacyjno-sportowy
Benedyktem
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Budowa chodników wzdłuż ulicy Łokietka
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Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Łokietka od
Budowa chodników wzdłuż ulicy Łokietka na odcinku od działki kolejowej do ulicy Chabrowej (dł. ok.520 m), zapewni bezpieczeństwo pieszym poruszającym się w
działki kolejowej do
ulicy Chabrowej zwiększy
1 880 000,00 kierunku przystanku autobusowego, zapewni dojście do ośrodka zdrowia przy ul. Pachońskiego oraz do Szkoły Podstawowej nr 58. Powstała inwestycja będzie
bezpieczeństwo pieszych wzdłuż alternatywnej "wylotówki"
generowała koszty związane z utrzymaniem ok. 1040 m2 chodnika oraz 530 mb kanału deszczowego.
na Olkusz. Zapewni bezpieczną komunikację dla pieszych.

Budowa nowoczesnego placu zabaw z miejscem do
Budowa placu zabaw na terenie stadionu MOS wypoczynku wraz z montażem stołów do gry w tenisa
Kraków Wschód
stołowego i szachy oraz budowa chodnika doprowadzającego
do placu zabaw na terenie stadionu Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego Kraków Wschód w Nowej Hucie.

Letni piknik rodzinny na powitanie wakacji - Piknik rodzinny na powitanie wakacji - 24.06.2017 r. na
24.06.2017 r.
stadionie MOS Kraków Wchód na os. Szkolnym 39.
Konkurencjom sportowym towarzyszyć będą liczne atrakcji
dla dzieci i dorosłych: dmuchane konstrukcje, pokazy walki,
wata cukrowa, popcorn i koncert

BO.OM.49/16

"Seniorze otwórz się"
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BO.OM.50/16

Ławki
na
Bulwarach
bezpieczeństwo i estetyka

BO.OM.52/16

Zwiększenie środków niezbędnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej - roczny koszt
ok. 100 000 zł.
Utworzenie ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego 2 521 000,00 Zwiększenie atrakcyjności parku.
Nowe miejsce rekreacyjne dla rodzin z dziećmi, osób starszych i turystów.
z możliwością uprawiania wspinaczki na ścianie skalnej
Integracja społeczeństwa.
byłego kamieniołomu pod św. Benedyktem.

Projekt zakłada wydzielenie torowiska tramwajowego od
pasów dla samochodów poprzez montaż separatorów.
Szybciej tramwajem! - wydzielenie torowisk
Realizacja inwestycji wyeliminuje tworzenie się zatorów 1 621 990,00 Wyeliminowanie tworzenia się zatorów tramwajowo - samochodowych, a w konsekwencji szybszy przejazd służb ratowniczych i komunikacji.
tramwajowych
tramwajowo-samochodowych, umożliwiając szybszy przejazd
służb ratowniczych i komunikacji.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny
ok. 15 000 zł.
Wydzielona łąka z gęstą trawą o wymiarach 20 m x 20 m w
Łąka do opalania
istniejącym parku pozwalająca opalać się, połozyć na 90 000,00 Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi, osób starszych i turystów.
miejskich leżakach, również położyć się w cieniu pod pergolą
Integracja mieszkańców.
lub schłodzić się w upalne dni pod natryskami.
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pod

Wiślanych

369 062,00

59 000,00

Projekt ma na celu zachęcenie seniorów do aktywnego trybu
222 300,00
życia, wyjścia z domu, wydobycia ich potencjału poprzez
udział w różnorodnych bezpłatnych zajęciach, z
uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej.
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowania oraz
– podniesienie estetyki ok. 80 szt. ławek zlokalizowanych przy
155 000,00
ścieżce rowerowej na Bulwarach Wiślanych na odcinku
Salwator – Stopień Wodny Dąbie.

Uratujmy Wspólnie Życie

22

nakładki

asfaltowej

i

remont Wykonanie nakładki asfaltowej na betonowej zdegradowanej
30 letniej i jezdni oraz remont parkingu jest konieczny ze
względów bezpieczeństwa użytkowników drogi miejskiej

Zorganizowanie dużej imprezy o charakterze sportowym skierowanej do wszystkich mieszkańców miasta Krakowa ma na celu promocję sportu, popularyzację kultury
fizycznej oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Zorganizowanie imprezy popularyzującej różne dyscypliny sportowe wpłynie na wzrost popularności różnych dyscyplin sportu wśród dzieci i młodzieży z naszego
miasta oraz na stymulowanie ich aktywności fizycznej.
Organizacja imprezy będzie również promocją społecznych, prozdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
Piknik rozpoczynający wakacje będzie imprezą rodzinną. Do udziału w nim zaproszone zostaną dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Uczestnictwo w imprezie będzie
doskonałym sposobem na integrację rodziny poprzez sport i sposobem na wspólne, aktywne spędzenie czasu.

Działania zaplanowane w projekcie są kierowane głównie do mieszkańców 60+ dzielnic III i IV Krakowa, ale projekt zakłada dostępność dla pozostałych mieszkańców.
Oferta zajęć została skomponowana różnorodnie, uwzględnia różnorodne zainteresowania i preferencje. Wartością dodaną propozycji zadnia jest integracja zarówno
międzypokoleniowa jak i międzydzielnicowa. Przyjęcie oferty będzie wymagało wygospodarowania z budżetu Miasta środków na jej kontynuację w latach 2018-2019,
przy czym kwota przewidziana na kontynuację nie przekracza 30% wartości zadania w roku finansowania ze środków budżetu obywatelskiego.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 400 zł.
Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji i odpoczynku dla rodzin z dziećmi, osób starszych i turystów.
Integracja mieszkańców.

173 000,00

Przedmiotem projektu jest zlokalizowanie na terenie 10 budynków Bibliotek Miejskich defibrylatorów AED, które byłyby dostępne dla użytkowników instytucji oraz
potrzebujących w ich rejonie.
Szacunkowy koszt realizacji zadania - 173 000 zł.
Realizacje przedmiotowego projektu w ramach budżetu obywatelskiego powoduje konsekwencje finansowe dla Gminy w kolejnych latach, tj. koszty utrzymania
defibrylatora w kwocie 2000 zł rocznie, koszt utrzymania na najbliższe 5 lat został uwzględniony w szacunkowych kosztach realizacji propozycji zadania.

86 700,00

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Brak konieczności wykonywania remontów przez ok. 10 lat.

Projekt o nazwie „Uratujmy Wspólnie Życie” ma na celu
montaż na terenie 10 bibliotek urządzeń do defibrylacji AED.
21

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu w dzielnicy i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności jak również uatrakcyjni dzieciom
pobyt na świeżym powietrzu.

BO.OM.55/16

Wykonanie
parkingu

BO.OM.56/16

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny
ok. 100 000 zł.
Zagospodarowanie terenu parku rzecznego
Kontynuacja zagospodarowania terenów "Parku Rzecznego 2 550 000,00 Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
"Ogród Płaszów"
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi i osób starszych.
Ogród Płaszów " na podstawie dokumentacji projektowej
Integracja mieszkańców.
AKG -Architektura Krajobrazu z roku 2009
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BO.OM.78/16

Projekt przewiduje modernizacje boisk Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego na Placu na Groblach. Na miejscu
Plac Na Groblach 2.0 - modernizacja boisk
obecne zniszczonego terenu powstanie m. in. sześć 1 870 000,00
sportowych
nowoczesnych boisk do gry oraz park do „Street Workoutu”
Sztuczna, wytrzymała nawierzchnia sprawi
Posadowienie toalety wraz z wykonaniem przyłączy i
Ogólnodostępna toaleta w okolicy Centrum E
395 000,00
towarzyszącą infrastrukturą w okolicy Centrum E i NCK
Odtworzenie pomostów okalających miejskie strzeżone
"kąpielisko" nad Bagrami Wielkimi. Pomosty będą pełnić
Bezpieczne kąpielisko
funkcję zabezpieczenia kąpieliska-utworzenie nowego 166 000,00
stanowiska dla ratowników oraz części ogólnodostępnej.
Dodatkowo zakup defibrylatora i torby R1.
Budowa drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o długości
Budowa drogi łączącej Osiedle Centrum E z
około 80 m łączącej osiedle Centrum E z Placem Centralnym. 704 000,00
Palcem Centralnym
Osiedle ma tylko jeden wjazd/wyjazd ale jest on na tyle niski,
że straż pożarna ze sprzętem specjalistycznym nie zmieści się.
Wykonanie nakładki asfaltowej na betonowej zdegradowanej
Wykonanie nakładki asfaltowej jezdni przy ul
30 letniej jezdni jest konieczny ze względów bezpieczeństwa 54 450,00
Roweckiego 45
użytkowników dróg miejskich

Koncerty dla seniorów

46 000,00

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.

Poprawa komfortu mieszkańców. Konieczność poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny
ok. 1000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi i osób starszych.
Integracja mieszkańców.
Droga ułatwi mieszkańcom wjazd i wyjazd z osiedla, będzie stanowić ułatwienie dla służb miejskich dotyczących wywozu śmieci i innych nieczystości, dla samochodów
dostawczych Poczty Polskiej, Banku PKO BP, sklepu spożywczego. Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem drogi i elementów
związanych z drogą (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej).

Poprawa bezpieczeństwa. Brak konieczności wykonywania remontów przez ok. 10 lat.
Organizacja cyklu koncertów i spotkań z artystami scen polskich pt. „Koncerty dla seniorów” umożliwi seniorom udział w wydarzeniach artystycznych, aktywności
niewymagającej wysiłku fizycznego, a jednocześnie – wymagającej podejmowania interakcji społecznych. Obcowanie ze sztuką będzie mieć pozytywny wpływ na
samopoczucie osób starszych.
Prezentacja koncertów i spotkań z artystami zwiększy również atrakcyjność oferty Śródmiejskiego Ośrodka Kultury.

Cykl 20 koncertów artystów scen polskich dla seniorów
29

BO.OM.79/16

30

BO.OM.85/16

Zajęcia taneczno ruchowe dla seniorów

Cykl zajęć tanecznych dla seniorów. Nauka i doskonalenie
umiejętności tanecznych dla seniorów
Projekt przewiduje wymianę istniejących oraz dołożenie
nowych ławek oraz stolików rodzinnych na Bulwarach
Nowe ławki i stoli rodzinne na Bulwarach
Wiślanych w części - Bulwar Inflancki. Obecne siedziska są
Wiślanych
stare, dziurawe, pozbawione oparć, a dodatkowo jest ich
bardzo mało.
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BO.OM.91/16

KRAK-H20-MAT
Krakowian
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BO.OM.99/16

Jesień Enologiczna
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Przebudowa ciągu pieszo
BO.OM.101/16
Zakrzowiecka Gronostajowa

34

BO.OM.103/16 Ewolucja W Mistrza

35

-

darmowa

woda

Powszechnie wiadomo, że woda jest niezbędna dla naszego
organizmu. Ile razy w upalne dni marzyłeś o łyku
dla orzeźwiającej wody? To marzenie może się spełnić! Darmowe
dystrybutory wody postawione w różnych miejscach Krakowa
dla każdego!
Projekt ma na celu promocję inicjatyw wzmacniających
tożsamość regionalną, lokalne tradycje i zwyczaje oparte na
dziedzictwie kulturowym regionu, poprzez wzmocnienie
świadomości historycznych korzeni winiarstwa wśród
mieszkańców Krakowa.

-

rowerow.

46 000,00

90 000,00

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 500 zł.
Zwiększenie atrakcyjności parku i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi i osób starszych.
Integracja mieszkańców.

555 000,00

Skutkiem realizacji projektu będą coroczne wydatki w wysokości około 30 tys. zł na utrzymanie 15 sztuk dystrybutorów.

34 500,00

Projekt wpisuje się w modny ostatnio nurt slow odnoszący się zarówno do uważnego, zdrowego nieśpiesznego życia jak również do kultywowania i poszanowania
dziedzictwa kulturowego i niematerialnego. Uczestnicy projektu będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu winiarstwa i tradycji uprawy winorośli w Krakowie
i okolicach, wzmacniając tym samym swoją świadomość i tożsamość regionalną.

Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ulicami
Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia 545 000,00
oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Gronostajowej wraz
z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2
Cykl warsztatów profilaktyczno – edukacyjno –
motywacyjnych, które mają za zadanie motywować i
mobilizować do rozwoju osobistego poprzez sport, muzykę i
pasję. Nacisk kładziony jest także na profilaktykę przeciwko
wszelkim destruktywnym postawom, nałogom.

Realizacja projektu będzie doskonałą okazją do aktywizacji ruchowej seniorów oraz nawiązania relacji społecznych. Nauka i doskonalenie umiejętności tanecznych
przyczynią się do aktywnego spędzania wolnego czasu jak również wpłyną pozytywnie na urozmaicenie życia seniorów i oderwanie się od monotonii dnia codziennego.

60 000,00

Projekt rewitalizacji parku Fort Kleparz zakłada stworzenie
Rewitalizacja arku Fort Kleparz: Plac zabaw +
interaktywnej ścieżki edukacyjnej o historii fortu i Twierdzy 2 550 000,00
BO.OM.106/16
siłownia + łąka
Kleparz, placu zabaw z urządzeniami do wspinania, siłowni
zewnętrznej i łąki kwietnej z miejscami do piknikowania.

Wykonanie ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem oraz remont odcinka ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia znacząco poprawi bezpieczeństwo i
wygodę mieszkańców okolicznych osiedli przemieszczających się tym terenem do pobliskiego węzła komunikacji miejskiej oraz uatrakcyjni i pozwoli bezpiecznie
spędzać czas wolny mieszkańcom jak i turystom odwiedzającym Kraków.
Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem nowodobudowanej infrastruktury.

Po przeprowadzeniu analizy projektu należy stwierdzić, że na podstawie oszacowanych we wniosku kosztów na kwotę ogółem 60 000 zł możliwe jest wykonanie
przedmiotowego zadania. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego promowania pozytywnych postaw życiowych i społecznych wśród młodzieży, a ponadto
stanowić będzie atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny
ok. 90 000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności terenu.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi i osób starszych.
Integracja mieszkańców.
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BO.OM.107/16

Proponujemy budowę oświetlenia alejki spaceroworowerowej przy Błoniach wzdłuż ulicy Focha w celu poprawy
Budowa oświetlenia alejki na Błoniach wzdłuż
komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z Błoń po 650 000,00
al. Focha
zmroku.

Projekt zakłada utworzenie w Parku Jordana powierzchni
BO.OM.109/16 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana rekreacyjnej dla rozdzin - pierwszego w Krakowie wodnego 2 550 000,00
placu zabaw z drewnianym tarasem nad wodą oraz miejscem
do piknikowania.
Celem projektu jest zbudowanie w Parku Jordana
nowoczesnego miasteczka rowerowego, w którym dzieci
Park
Jordana:
odbudujmy
miasteczko
BO.OM.111/16
będą mogły uczyć się w bezpieczny sposób jazdy na rozwerze, 300 000,00
rowerowe
przepisów ruchu drogowego, a także zdawać na kartę
rowerową.
Weekendowe zajęcia z samoobrony. Program dla osób w
różnym wieku. Nauka technik skutecznej obrony przed
Zajęcia z samoobrony - bezpieczeństwo
BO.OM.114/16
napaścią, próbą kradzieży, agresywną grupą, obrona z 55 290,00
niezależnie od wieku
wykorzystaniem podręcznych przedmiotów. Dostępne grupy:
dla kobiet, seniorów i ogólna.

Profilaktyka i
BO.OM.115/16
każdym wieku

rehabilitacja

kręgosłupa
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BO.OM.116/16 Dziecięce marzenia... "Być sportowcem"
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BO.OM.117/16
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BO.OM.122/16 "Rewitalizacja Parku Młynówka Królewska"
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BO.OM.123/16

Zajęcia grupowe o charakterze rehabilitacyjnym z
zastosowaniem programów profilaktyczno - leczniczych dla
w osób w różnym wieku i z różnymi schorzeniami kręgosłupa.
Prowadzone
na
specjalistycznym
sprzęcie
przez
wykwalifikowany i doświadczony personel.

Zwiększenie środków niezbędnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej - roczny koszt
ok. 20 000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności parku - pierwszy w Krakowie wodny plac zabaw.
Nowe miejsce rekreacyjne dla rodzin z dziećmi.
Integracja społeczeństwa.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok.
15 000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności terenu.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Integracja mieszkańców.

Realizacja projektu "Zajęcia z samoobrony" wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz poprawę stanu fizycznego osób w nim uczestniczących.

Opinia pozytywna warunkowa
Do autora projektu przekazano wniosek o merytoryczną modyfikację projektu oraz poinformowano o wymogu ustawowym tj. uzyskaniu opinii Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji (wymóg opinii wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych). Wnioskodawca zmodyfikował projekt i zadeklarował, że przygotuje program zgodnie z wytycznymi AOTMiT. Należy nadmienić, że Urząd Miasta
Krakowa nie uczestniczy w procedurze opracowania programu, leży to wyłącznie po stronie Wnioskodawcy.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

Celem projektu jest finansowe wsparcie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Wsparcie to ma
zapewnić poprawę warunków oraz podniesienie jakości szkolenia dzieci i młodzieży i/lub doprowadzić do zwiększenia ilości zawodników trenujących w klubach. Kluby
sportowe ze względu na swoje możliwości finansowe często są zmuszone organizować szkolenie tak aby było taniej (jeden trener na np. 30 zawodników, trening na
ograniczonej powierzchni np. na połowie hali czy też w rogu boiska, trening na boiskach z fatalną nawierzchnią itd).
Dofinansowanie szkolenia grup młodzieżowych w klubach sportowych przyczyni się do skuteczniejszego wychowania dzieci i młodzieży poprzez sport i rywalizację, a
samym młodym sportowcom zwiększy szanse na sportową karierę poprzez np. zwiększenie ilości jednostek treningowych, dodatkowe obozy, turnieje sparingi, treningi w
bardziej optymalnych grupach, w lepszych warunkach czy też lepszy sprzęt treningowy. Jednoroczne dofinansowanie będzie zatem przynosiło pozytywne skutki przez
2 550 000,00
wiele kolejnych lat, co z kolei powinno zachęcić kolejne roczniki do uprawiania sportu.
W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed ekranami komputerów. Powszechnie wiadomo że coraz większy procent dzieci ma nadwagę a
zwolnienia z lekcji WF stały się plagą.
Lepiej dofinansowane kluby sportowe zapewnią lepszą ofertę uprawiania sportu co doprowadzi do zwiększenia ilości młodzieży trenującej w klubach sportowych.
Sport uczy zdrowej rywalizacji, radości ze zwycięstw i umiejętności ponoszenia porażek, kształtuje charakter uczy szacunku do innych osób.
Dofinansowanie bieżącej działalności wybranych klubów
Nie sposób wymienić wszystkich korzyści jakie niesie ze sobą uprawianie sportu, ale te cechy zakorzenione w młodych ludziach będą budować lepsze charaktery, a w
sportowych.
konsekwencji - w przyszłości - lepsze społeczeństwo.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny
ok. 2000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności parku i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Integracja mieszkańców.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny
ok. 60 000 zł.
"Park Młynówka Królewska" to jeden z najdłuższych szlaków
spacerowych w Polsce i Europie o szerokości od kilkunastu 2 550 000,00 Zwiększenie atrakcyjności parku i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
do kilkudziesięciu metrów szerokości biegnący po śladach
Integracja mieszkańców.
XIII-wiecznego kanału zaopatrującego Kraków w wodę.

Wyposażenie wybiegu dla psów w Nowej Hucie w urządzenia
Przyjazna inwestycja - Wybieg dla psów w
przeznaczone do zabawy i treningu dla czworonogów oraz
Nowej Hucie
dodatkowe ławki dla właścicieli. Zamontowanie oświetlenia w
celu poprawy bezpieczeństwa. Naprawa ogrodzenia.

I Ty możesz zostać Mistrzem - Muaythai
przeciw narkotykom

114 000,00

Wykonanie oświetlenia alejki na Błoniach wzdłuż Al. Focha poprawi bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców i turystów spacerujących i uprawiających sport na Błoniach
Krakowskich oraz uatrakcyjni i pozwoli bezpiecznie w godzinach wieczornych i nocnych spędzać czas wolny mieszkańcom jak i turystom odwiedzającym Kraków.
Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem nowo – dobudowanej infrastruktury.

49 243,00

285 670,00
Seria turniejów "Królowie Ringu w Krakowie" z festiwalem
Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom. Poprzez model
mistrza sportowego chcemy pokazać mieszkańcom Krakowa
jak można ciekawie i zdrowo żyć. Zyskujemy olimpijski ring
dla krakowskich sportowców.

Dzięki realizacji programu przeprowadzona zostanie kampania przeciw narkotykom i dopalaczom. Rozpowszechnione zostaną ulotki promujące życie bez narkotyków i
dopalaczy z uwzględnieniem lokalizacji środowisk szkolnych. Kampania ta zwiększy świadomość społeczną w aspekcie aktywnego spędzania wolnego czasu, jak
również zintensyfikuje wiedzę na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy. Dzięki powyższym realizowany będzie cel, jakim jest przeciwdziałanie patologiom
społecznym w zakresie zażywania narkotyków i dopalaczy (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży). Dystrybuowane broszury i ulotki są profesjonalnie
opracowane i stanowią jednocześnie element szerokiej kampanii przeciwdziałania narkotykom i dopalaczom prowadzonym przez takie instytucje jak Krajowe Biuro
Przeciwdziałania Narkomanii czy Światową Federację Muaythai IFMA.
Połączenie sportu z kampanią przeciw narkotykom i dopalaczom skutkować będzie zwiększeniem zainteresowania młodych ludzi sportem, zapewniając jednocześnie
odciągnie ich od problemu zażywania narkotyków i dopalaczy. Poprzez prezentację sylwetek mistrzów sportowych kształtowane są pozytywne społeczne postawy
młodzieży. Ukazane zostają alternatywne sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu, angażujące energię młodych ludzi w pracę nad swoim ciałem i duchem.
Projekt jest wysoce atrakcyjny ponieważ łączy zarówno promocję sportu i rekreacji, zdrowego stylu życia, jak i profilaktykę uzależnień.

Poprawa
dostępności
rehabilitacji

do

nowoczesnej

Projekt polega na zwiększeniu dostępności i efektywności dotychczasowej bazy sprzętowej w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
Realizacja projektu skróci czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne pacjentów. Obecnie czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne w Szpitalu, wynosi 6 miesięcy, a
jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest przestarzały sprzęt, który wydłuża trwanie zabiegów. Nowa aparatura skróci ten czas z jednoczesnym podniesieniem ich
jakości, co pozwoli na redukcję czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Krakowa.
Szpital Dietla w realizacji kontraktu z NFZ nie ogranicza się do limitów, ale realizuje nadwykonania w wysokości 7%-15% limitu umowy podstawowej w zakresie
rehabilitacji leczniczej (źródło: www.nfz-krakow.pl). Ponadto Szpital zadeklarował uczestnictwo w dzielnicowych i miejskich programach profilaktycznych, aby
zwiększyć ogólną dostępność tych świadczeń.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

150 600,00
Dostęp do ogólnodostępnych świadczeń rehabilitacyjnych na
terenie Krakowa jest ciągle niewystarczający. Stąd konieczna
jest rozbudowa, zwiększenie dostępności i efektywności
dotychczasowej bazy rehabilitacyjnej w Krakowie.
Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Placu Nowego,
stworzenie forum - miejsca spotkań i tła dla wydarzeń
kulturalnych, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji 2 500 000,00 Podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Realizacja spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania.
handlowych. Realizacja zwycięskiej koncepcji konkursu z
2009 r.
Jest to propozycja cyklu darmowych warsztatów
artystycznych - plenerowych dla dzieci. To twórcze sposoby
Realizacja projektu: "Letnie Parkowanie z Kulturą 2017" będzie doskonałą propozycją dla dzieci dla twórczego sposobu spędzania wolnego czasu w okresie wakacji, w
na spędzanie czasu rodzinnie lub z rówieśnikami poza domem. 26 500,00
przestrzeniach krakowskich parków. Projekt ten będzie też okazją do wspólnego rodzinnego wypoczynku i zabawy.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni animatorzy Sztukolotnia
oraz Muzeum Etnograficznego.
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BO.OM.125/16
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BO.OM.126/16 Rewitalizacja Placu Nowego
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BO.OM.129/16 Letnie Parkowanie z Kulturą 2016
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BO.OM.130/16 garaże na rowery (bezpieczna przechowalnia)

1 115 000,00 Poprawa komfortu życia mieszkańców i promocja transportu rowerowego. Konieczność poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem.
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BO.OM.131/16

1 500 000,00 Poprawa komfortu życia mieszkańców, oraz estetyki terenu. Konieczność poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.
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BO.OM.137/16
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BO.OM.141/16
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BO.OM.142/16
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przystosowanie/budowa garażów na przechowywanie
rowerów z udostępnieniem publicznym - garaże wyposażone
w system zabezpieczający rowery przed kradzieżą
Posadowienie toalety publicznej wraz z wykonaniem
przyłączy,
towarzyszącej
infrastruktury
oraz
Publiczna toaleta przy Bulwarach Wiślanych
zagospodarowaniem terenu na Bulwarach Wiślanych.
Zadanie przewiduje zorganizowanie w ciągu 12 miesięcy, 19
interaktywnych koncertów gospel na terenie 13 dzielnic
Kraków kocha Gospel – cykl interaktywnych
Krakowa. Celem zadania jest popularyzacja muzyki gospel,
koncertów.
zaprezentowanie dorobku 10 krakowskich chórów oraz
integracja środowiska gospelowego.
Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej
w każdej dzielnicy Krakowa, dzięki czemu nudne, miejskie
Łąki kwietne w każdej dzielnicy Krakowa
trawniki zamienią się w różnokolorowe kobierce, co poprawi
estetykę poszczególnym dzielnic oraz ograniczy działanie
smogu w mieście.
Rewitalizacja al.. Słowackiego na trasie Nowy Kleparz - Pl.
Inwalidów. Projekt ma na celu przywrócenie Alejom ich
Rewitalizacja Alei Słowackiego
reprezentacyjnego wyglądu oraz połaczenie obydwu placów
nowym chodnikiem i zadbanie o komfort i bezpieczeństwo
pieszych.

201 000,00

Organizacja cyklu koncertów pt. "Kraków kocha gospel - cykl interaktywnych koncertów" umożliwi mieszkańcom Krakowa udział w interesujących wydarzeniach
artystycznych oraz warsztatach muzyki gospel. Przyczyni się także do integracji bardzo aktywnie działających krakowskich chórów gospel.

693 000,00

2 x koszenie - 4000 zł.
Uzupełnienie roślin poprzez dosiew nasion w latach następnych - 10 000 zł.

645 000,00

W wyniku przeprowadzonych remontów poprawi się bezpieczeństwo ruchu pieszego. Przez około 10 lat nie będzie konieczna ingerencja na tych chodnikach.

Kamieniołom aktywności - miejsce dla rekreacji Celem projektu jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa i
66 900,00
BO.OM.145/16
i kultury
animacja zapomnianej przestrzeni dawnego kamieniołomu w
sąsiedztwie kościoła Redemptorystów poprzez cykl wydarzeń
sportowych, spacery tematyczne oraz koncerty.
Projekt "Nie musisz się już męczyć" zakłada postawienie
toalety wolnostojącej na terenie parku przy Zalewie 130 000,00
BO.OM.146/16 Przepraszam gdzie tu jest toaleta?
Nowohuckim.

Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: realizacja projektu pn. „Kamieniołom aktywności – miejsce dla rekreacji i kultury” pozwoli na
ciekawe spędzenie wolnego czasu i przyczyni się do integracji mieszkańców Krakowa.
Ponadto organizacja cyklu wydarzeń sportowych, koncertów i spacerów tematycznych w malowniczo położonym na terenie Podgórza starym kamieniołomie umożliwi
przywrócenie zdegradowanej obecnie przestrzeni dla aktywnego użytkowania przez mieszkańców.

Projekt odpowie na potrzeby mieszkańców oraz wpłynie na poprawę infrastruktury technicznej.
Realizacja spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania.

Kolarski Park kultury międzypokoleniowej to idea budowy
2 000 000,00 Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu w dzielnicy i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.
bezpiecznej infrastruktury rowerowo-spacerowej-zdrowotnej
dla dzieci , młodzieży i seniorów
Ułatwienie dostępu do tras spacerowych nad Wisłą dla
Dobudowa podjazdów dla wózków i rowerów zwiększy atrakcyjność Bulwarów Wiślanych oraz pozwoli w bezpieczny sposób spędzać czas wolny mieszkańcom jak i
Podjazdy dla wózków i rowerów na Bulwarach wózków i rowerzystów poprzez utwardzenie wydeptanych,
600 000,00
BO.OM.148/16
Wiślanych
błotnistych ścieżek w miejscach, gdzie na długim odcinku
turystom odwiedzającym Kraków. Przedmiotowa inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo.
jedynym dojściem do deptaku są schody.
BO.OM.147/16 Kolarski park kultury międzypokoleniowej
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BO.OM.149/16 Powiększmy Park Lotników Polskich!

Celem projektu jest rozbudowa Parku Lotników Polskich w
kierunku zachodnim (w stronę rynku). W najbliższym
sąsiedztwie parku istnieją słabo zagospodarowane działki 1 000 000,00
gminne, których zagospodarowanie zwiększy jego
powierzchnię oraz dostępność dla mieszkańców

BO.OM.151/16 Mali Ratownicy

25 000,00

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji
zadania 25000 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i
używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę 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 Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń 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 przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

349 000,00

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego ambulansu dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 349 000 zł.
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 zastąpi ambulans o największym przebiegu i zużyciu
technicznym, w ramach posiadanego taboru pojazdów.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

Szkolenie z pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem
sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
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Zdrowy Kraków - nowoczesny ambulans
BO.OM.152/16
medyczny
Celem projektu jest zakup nowoczesnej
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
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Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 7000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności okolicy i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych.
Integracja społeczeństwa.

karetki dla

Efekty iluminacji mostu im.Józefa Piłsudskiego założą czytelne przekazanie formy przeprawy mostowych w widokach dalekich oraz bliskich. W widokach bliskich z
obrębu bulwarów wiślanych oraz z obrębu przeprawy podkreśli specyficzny charakter ciągu pieszego obramionego bogatą formą konstrukcji kratownic oraz
charakterystycznym rytmem wieszaków podtrzymujących pomost (w formie stalowych słupów). W widokach dalekich widoczna będzie linia przeprawy oraz główne
Trwała iluminacja Mostu im. Marszałka Józefa Proponowany projekt polega na przygotowaniu i realizacji
2 005 100,00
BO.OM.153/16
Piłsudskiego
dźwigary kratownic.
kompleksowej iluminacji Mostu im. Marszałka Józefa
Realizacja zadania będzie generowała koszty utrzymania wykonanej iluminacji mostu.
Piłsudskiego wraz z jego przyczółkami po stronie Kazimierza
i Podgórza.
Budowa profesjonalnego placu zabaw dla zwierząt jest zadaniem potrzebnym. Na terenie Schroniska dla zwierząt brak jest tego typu placu zabaw. W przypadku zwierząt
zamkniętych w klatkach, kojcach czy na niewielkich wybiegach – ważną rzeczą jest zapewnienie zwierzętom swobodnego ruchu połączonego z zabawą. Zwierzęta te nie
Budowa profesjonalnego placu zabaw dla
doświadczają na co dzień zbyt wiele radości, dlatego istotne jest żeby miały możliwość zabawy w dobrych warunkach. Zwierzęta są wprawdzie wyprowadzane na
60 000,00
BO.OM.155/16
zwierząt
spacery przez wolontariuszy, jednak możliwość ruchu psa prowadzonego na smyczy jest ciągle ograniczona. Jednocześnie plac zabaw pozwala zwierzętom na bardziej
kreatywną zabawę, a jednocześnie daje wolontariuszom możliwość treningu i tresury zwierzęcia, co z pewnością przyczyni się do jego łatwiejszej adopcji w przyszłości.
Projekt zakłada budowę profesjonalnego placu zabaw dla
Zadbane, zdrowe zwierzęta są chętniej adoptowane.
zwierząt – toru przeszkód dla psów.
Przedmiotem projektu jest budowa 15 budek ratunkowych. Budka usytuowana będzie na słupie, w jej wnętrzu będzie znajdować się aparat składający się ze słuchawki
telefonicznej, która po podniesieniu automatycznie łączy nas z numerem alarmowym 112. W budce znajdować się także będzie zestaw AED zabezpieczony dodatkowo
Projekt zakłada budowę w newralgicznych miejscach w
BO.OM.159/16 Budki ratunkowe.
Krakowie 15 „budek ratunkowych”, które wyposażone będą 255 000,00 szybką typu "zbij i wyjmij". Szacunkowy koszt realizacji zadania - 255 000 zł. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego powoduje
konsekwencje finansowe dla Gminy w kolejnych latach, tj. koszt utrzymania defibrylatora w kwocie 2000 zł rocznie, koszt utrzymania na najbliższe 5 lat został
w zestaw pierwszej pomocy AED oraz aparat umożliwiający
uwzględniony w szacunkowych kosztach realizacji propozycji zadania.
kontakt numerem 112.

BO.OM.161/16

BO.OM.162/16

Budowa placu zabaw dla dzieci starszych w wieku 6-14 lat.
Plac zabaw i rekreacji dla dzieci starszych (6-14
Stworzenie miejsca, w którym starszaki rozładują swoją
lat)
energię, będą doskonalić swoje umiejętności, będą się
rozwijać ruchowo. Sport, zabawa, edukacja w jednym.

Sport i pasja - warsztaty deskorolkowe dla
dzieci.

65

BO.OM.163/16 100 donic
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BO.OM.167/16 Skrzydła Krakowa

435 260,00

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 3000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności okolicy.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Integracja społeczeństwa.

195 000,00

Celem projektu jest popularyzacja sportowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wyrwanie młodego pokolenia, skupionego na konsumpcji i cyfryzacji,
bardziej związanego z monitorami swoich komputerów i smartfonów niż z miejscami do uprawiania aktywności fizycznej i pasji do ruchu.
Skateboardign staje się bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży, tv i internet lansują zawodników uprawiających tę dyscyplinę na nowe gwiazdy dzięki czemu istnieje
szansa zaszczepienia sportowego ducha w najmłodszym pokoleniu. Spotkania podczas zajęć z profesjonalnymi zawodnikami, w tym obecnym Mistrzem Polski
Przemkiem Wardęgą pochodzącym z Krakowa i związanym z działającym w tym mieście Stowarzyszeniem Cool Team pomoże w popularyzacji projektu.
Projekt pomoże w poprawie zdrowia i sprawności fizycznej wśród młodzieży. Jazda na deskorolce stanowi znakomitą alternatywę dla pokus jakie czyhają na młodzież w
dzisiejszych czasach - używek i całodziennego siedzenia przed komputerem. Dzięki temu że deskorolka jest sportem dla indywidualistów i wychodzi poza ramy, które
narzucają sporty zespołowe jest idealnym zajęciem dla młodzieży w okresie ich buntu. Promuje wśród młodzieży wartości takie jak: inwencja twórcza, przynależność do
grupy, energiczny sposób spędzania wolnego czasu i dążenie do założonego celu.

Celem akcji jest promocja i popularyzacja sportowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży poprzez jazdę na deskorolce,
która staje się bardzo popularną formą spędzania czasu przez
młodych ludzi.
Zakup dużych, trwałych, stabilnych donic i urządzenie w nich
kilku różnych aranżacji zieleni. Donice będą służyły do
wyznaczania tymczasowych stref dla pieszych, ograniczania 168 000,00 Utrzymanie roczne donic: 200 zł za donicę, czyli 20000 zł za 100 donic.
ruchu, rozwiązań typu woonerf, itp. (przed wykonaniem
docelowej rewitalizacji).
Bezpłatne szkolenia szybowcowe oraz bezpłatne loty
Realizacja projektu: "Skrzydła Krakowa" to oferta spędzenia wolnego czasu dla miłośników lotnictwa. Planowane szkolenia szybowcowe czy loty widokowe będą z
widokowe dla mieszkańców miasta Krakowa w celu 1 581 000,00
pewnością cieszyć się zainteresowaniem mieszkańców Krakowa.
propagowania wiedzy o lotnictwie.
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BO.OM.168/16

BO.OM.171/16

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1000 zł.
Zagospodarowanie przestrzeni między pol. Bielańską a pol.
Alejami wokół krakowskiego ZOO – na
Zwiększenie atrakcyjności okolicy.
Sowiniec na ścieżkę sportowo-rekreacyjną dla chętnych w 1 820 000,00
sportowo
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych.
każdym wieku (elem. siłowni zewnętrznej dla dorosłych,
Integracja społeczeństwa.
stateczne urządzenia dla seniorów i plac zabaw)

Krakowski Portal Internetowy: "Inkubator idei
społecznych"

281 000,00

Projekt polega na stworzeniu w sieci miejskiego portalu
społecznościowego pełniącego rolę platformy wymiany idei,
pomysłów oraz inicjatyw dla mieszkańców Krakowa chcących
się zaangażować w życie społeczne, a także organizacji
społecznych i obywatelskich.
Projekt zakłada realizację 10 warsztatów samoobrony i
asertywności Wendo dla 120 dziewcząt w wieku od 11 do 15
Trening samoobrony i asertywności dla
lat. Cele to m.in.wzrost bezpieczeństwa, asertywności, nauka 35 000,00
BO.OM.172/16
dziewcząt
reagowania
na
przemoc,
rozwiązywania
sytuacji
konfliktowych.
Korekta istniejącego układu komunikacyjnego - rozbudowa o
dodatkowy pas do prawoskrętu, oraz zmiana organizacji
Poprawa płynności ruchu drogowego - Rondo
409 500,00
BO.OM.173/16
ruchu drogowego.
Piastowskie.

BO.OM.177/16

Strzelnica dla Krakowian - Strzelectwo to też
sport!

249 000,00

Sfinansowanie teoretycznych i praktycznych szkoleń z
dziedziny strzelectwa dla Krakowian chcących poszerzyć
swoje zainteresowania o umiejętności strzeleckie w strzelaniu
sportowym i proobronnym.
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BO.OM.178/16

Komfortowe poczekalnie
składane łóżko-fotele.

w

szpitalach

BO.OM.180/16 Koncerty edukacyjne dla dzieci i seniorów

i

Fotele i sofy zamiast sztywnych krzeseł. Klimatyzacja.
Komfort osób oczekujących w szpitalnych poczekalniach i np.
na SOR wpływa na ich samopoczucie, łatwiej wytrzymać
czasem kilkugodzinne wyczekiwanie, szczególnie z dziećmi.

Projekt dotyczyć będzie koncertów edukacyjnych dla dzieci w
wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dla seniorów. Repertuar
wykonawców będzie dostosowany do wieku słuchaczy i
aktywować ich. Koncerty będą zawierać materiały edukacyjne
oraz zapowiedź słowną.

60 000,00

36 300,00

Zwiększenie poczucia wspólnoty mieszkańców, wzmocnienie więzi oraz relacji międzyludzkich, promowanie nawyku wspólnego działania.
Ułatwienie dostępu do informacji o wydarzeniach i inicjatywach na terenie miasta.
W związku z faktem, iż koszt realizacji projektu został wyceniony na kwotę łączną 281 000 zł, spełnia on wymóg określony przez Regulamin budżetu obywatelskiego
Miasta Krakowa przyjęty Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa, §8, ust. 2, dotyczący limitu kosztów realizacji pojedynczej propozycji zadania.
Projekt generuje koszty mieszczące się w limicie określonym Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przyjętym Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta
Krakowa, §12, pkt. 3, dotyczący limitu generowanych rocznych kosztów utrzymania po realizacji projektu. Roczny koszt utrzymania został oszacowany na 80 100zł, a
maksymalna wartość generowanych kosztów dla projektu wycenionego na kwotę łączną 281 000 zł wynosi zgodnie z Regulaminem 84 300 zł (30% wartości
proponowanego zadania)
Projekt generuje potrzebę utworzenia dwóch etatów dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa, mających zajmować się obsługą portalu internetowego. Środki na ten
cel w roku 2017 zostały zabezpieczone w ramach projektu. W kolejnych latach uwzględnione zostały przy wyliczaniu rocznych kosztów utrzymania na potrzeby
spełnienia warunku określonego §12, pkt. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.
Działania zaplanowane w projekcie są kierowane do młodych dziewcząt wieku 11-15 lat. Podejmują ważny temat przeciwdziałania agresji w grupach rówieśniczych.
Uczą efektywnej komunikacji, zasad samoobrony w sytuacjach napaści rabunkowej czy seksualnej oraz rozwiązywania konfliktów. Warsztaty zaproponowano po
konsultacjach ze szkołami
w obrębie miasta, które zwracały uwagę na występowanie przemocy rówieśniczej po opuszczeniu szkół, w środowiskach zamieszkania.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na udrożnienie komunikacji samochodowej.

Jednym z celów projektu jest otworzenie się na środowiska związane ze strzelectwem sportowym, organizacje proobronne i paramilitarne, a także grupy rekonstrukcyjne
działające na terenie naszego miasta. Umożliwiłoby to poszerzenie wiedzy w tematyce strzelectwa, a prawdopodobnie zwiększyło by również świadomość patriotyczną i
historyczną mieszkańców.
Szkolenia strzeleckie pozwalają poszerzyć zrozumienie dla zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego posługiwania się bronią, co może pozytywnie wpłynąć, na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców (w podobny sposób oddziałują szkolenia z udzielania pierwszej pomocy).
Dodatkowym atutem projektu może być aktywizacja młodzieży licealnej i akademickiej pozostającej na terenie Krakowa w okresie wakacyjnym (przy założeniu, że cykle
szkoleniowe odbywałyby się w tym okresie).
Podsumowując projekt ma na celu:
- otworzyć dość zamknięte środowiska związane ze strzelectwem na mieszkańców miasta.
- umożliwić zapoznanie się ze sportami strzeleckimi całym rodzinom.
- umożliwić przeszkolenie dla osób, których normalnie nie byłoby na to stać.
- zaktywizować młodzież szkolną i akademicką pozostającą w Krakowie w okresie wakacyjnym.
- dać możliwość interesującego spędzenia wolnego czasu.
- zwiększyć świadomość patriotyczną.
- poszerzyć zrozumienie dla zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego posługiwania się bronią.
- ocieplić wizerunek wojska, policji, oraz organizacji proobronnych.
- pełnić funkcję wychowaczo-społeczną poprzez przekazywanie informacji i umiejętności użytecznych dla obronności kraju i miasta (umożliwić obywatelom realizację 86
art. Konstytucji RP).
Przedmiotem projektu jest wykonanie projektu i zakup mebli, w tym: sof, foteli, stolików oraz klimatyzatorów do pomieszczeń poczekalni Szpitala Specjalistycznego im.
S. Żeromskiego w Krakowie.
Szpitalne poczekalnie nie zapewniają pacjentom wygodnych warunków oczekiwania na realizację świadczeń. Przearanżowanie tych przestrzeni oraz ich wyposażenie w
odpowiednie meble wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów, tak jak regulacja temperatury w zależności od potrzeb. Efekt tych działań pozwoli złagodzić dolegliwości
fizyczne i dyskomfort pacjentów oczekujących na pomoc medyczną.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania.
Organizacja cyklu koncertów pt. „Koncerty edukacyjne dla dzieci i seniorów” umożliwi udział w wydarzeniach artystycznych. Proponowane formy edukacji muzycznej
będą mieć pozytywny wpływ na rozwój poznawczy dzieci, nabywanie wrażliwości, rozwój wyobraźni oraz zaspokajanie potrzeby ekspresji. Wczesny trening muzyczny
może przyczynić się bowiem do podwyższenia osiągnięć poznawczych w różnych zakresach, w tym w odniesieniu do pamięci. Koncerty edukacyjne dla seniorów
umożliwią im obcowanie ze sztuka oraz wpłyną na aktywizację i zaspokojenie ważnych potrzeb psychologicznych, społecznych oraz emocjonalnych. Dodatkowym
atutem koncertów będzie możliwość wspólnego udziału w koncertach seniorów z wnukami.

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
84

Celem projektu jest adaptacja zniszczonego parku Bonarka.
Planuje się m.in. utworzenie: siłowni zewnętrznej, stacji do
Kraków ćwiczy na polu - park sportowy
street workout’u, ścianki wspinaczkowej, linarium, tras 1 211 000,00
Bonarka
biegowych i zjazdowych oraz miejsc rekreacji (hamaków,
zielonych enklaw).
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do internetu dla
użytkowników
tramwajów
w
Krakowie.
Dzięki
Darmowe HotSpoty WiFi w tramwajach MPK
BO.OM.184/16
zainstalowaniu HotSpotów WiFi w tramwajach można będzie 1 248 000,00
S.A. w Krakowie
połączyć się bezpłatnie i bezprzewodowo z internetem, przy
użyciu np. smartfona lub tabletu.
Projekt dotyczy odnowienia budynków, szatni, płyty boiska
głównego oraz trybun z okazji zbliżającej się 110 rocznicy
Rewitalizacja infrastruktury na 110 rocznicę
BO.OM.187/16
powstania Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia, który 60 489,00
RzKS Juvenia
jako jedyny Krakowski klub posiada prężnie działające sekcje
rugby.
Przywrócenie zieleni na zaniedbanych skwerach, np. przy ul.
Dajwór, u zbiegu ulic Mostowej i Trynitarskiej, mające na
BO.OM.189/16 Mikroparki na Kazimierzu - wspólne i lokalne celu ożywienie wspólnych przestrzeni oraz integrację lokalnej 438 000,00
społeczności. Odbędą się warsztaty i spotkania dla dzieci i
dorosłych.

BO.OM.181/16

Wydarzenie Bezpieczeństwo i Rywalizacja 2017 oraz cykl
wydarzeń Moto Night.
88 000,00
Szkolenia i pokazy ratownictwa medycznego, wyznaczenia
mini toru do jazdy na motocyklach wraz ze szkoleniem jazdy
technicznej oraz spotkania motocyklistów.
Projekt ma w założeniu poprawić bezpieczeństwo w sześciu
Dodatkowe patrole Straży Miejskiej na terenie dzielnicach podległych Straży Miejskiej, oddział IV Podgórze.
62 600,00
BO.OM.191/16
Podgórza
Według statystyk prowadzonych przez Straż Miejską, taka
prewencja jest niezbędna i konieczna.
Projekt ma na celu nasadzenie odpowiednio dobranych roślin
(głównie krzewów i drzew), które efektywnie przyczyniłyby
BO.OM.194/16 Fitoremediacja w walce ze smogiem
się do zmniejszenia poziomu pyłu zawieszonego 700 000,00
w powietrzu, a tym samym pozytywnie wpłynęłyby na stan
jakości powietrza w Krakowie.

BO.OM.190/16 Kraków Przyjazny Motocyklistom 2017

Organizacja wyścigów na dystansie 1/4 mili (ok. 400 metrów)
375 000,00
dla kierowców samochodów i motocykli.
Rywalizacja o charakterze amatorskim. Pojazdy dopuszczone
do ruchu drogowego oraz pokazy zawodowców.
Ewangelicy zagościli w Krakowie już na początku XVI
wieku. Przez blisko 500 lat swojej obecności trwale wpisali
Protestanci pod Wawelem 500 lat obecności
BO.OM.196/16
się w kulturę i naukę polską. Projekt ma przypomnieć 27 940,00
ewangelików w KRK.
dziedzictwo ewangelików polskich oraz przybliżyć ich
kulturę i dokonania.
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności aż
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei
do ul. Ujastek wraz z wykonaniem wjazdu na ścieżkę z ul. 440 000,00
BO.OM.197/16
Solidarności
Ujastek.
Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu przy Zalewie
100 000,00
BO.OM.198/16 Siłownia przy Zalewie Nowohuckim
Nowohuckim.

BO.OM.195/16 Wyścigi na 1/4 mili
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BO.OM.200/16
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BO.OM.204/16

Jesienne Śpiewanie w Starym Mieście to już druga edycja
II Konkurs Chóralny Jesienne Śpiewanie w
konkursu chóralnego skierowanego do zespołów amatorskich
Starym Mieście
Miasta Krakowa. Jest szansą na pielęgnowanie pięknej
tradycji śpiewu zbiorowego tak rzadko obecnej w dzisiejszych
czasach.

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 60 000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności terenu.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Integracja mieszkańców.
Montaż HOTSpotów w tramwajach pozwoli na darmowe udostępnienie internetu dla ich użytkowników. Spowoduje podniesienie standardu dla osób korzystających z
komunikacji MPK oraz będzie kolejnym atrybutem i może przyczyni się do zamiany środka poruszania się w mieście przez kierowców samochodów i korzystania z
komunikacji zbiorowej.
Wymaga konieczności stałej opłaty w celu utrzymania usługi po zakończeniu budżetu obywatelskiego (dostawa Internetu -roczny koszt szacunkowy 290 tys.złotych).

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu w dzielnicy i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.

Projekt będzie generować koszty związane z pielęgnacja krzewów, uzupełnianiem kory, utrzymaniem małej architektury, łącznie około 100 000 zł rocznie.

Poprawa umiejętności jazdy motocyklem, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruch drogowego, jak również nauka właściwych zachowań podczas udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Popularyzacja motocykla jako środka transportu.

Dodatkowe patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa w konkretnych rejonach wskazanych przez mieszkańców wpłyną na poprawę poczucia
bezpieczeństwa osób zamieszkałych w tych dzielnicach.
Projekt będzie generował koszty związane z:
- trzykrotnym plewieniem w ciągu roku (powierzchnia wg projektu np. 400 m2) 400m2 x 3 = 1200m2 x 4 zł = 4800 zł/rok;
- pielęgnacja nasadzeń: około 5000 zł/rok;
- uzupełnianie kory (raz w roku): około 5000 zł/rok.
Przewidywany roczny koszt utrzymania: to około 14 800 zł.
Biorąc pod uwagę szarą strefę związaną z wyścigami samochodowymi w Krakowie należy przychylić się do próby organizacji takich wydarzeń w sposób zgodny z
prawem.

Organizacja wydarzenia kulturalnego „Protestanci pod Wawelem. 500 lat obecności ewangelików w Krakowie” przyczyni się do przypomnienia bogatego dziedzictwa
kulturowego ewangelików w Krakowie. Projekt ma charakter kulturotwórczy i edukacyjny. Jest adresowany do szerokiego grona odbiorców i jest ogólnodostępny. W
ramach przedsięwzięcia planowane są koncerty, warsztaty, gry miejskie, konkursy poetyckie. Planowane wydarzenia, oprócz waloru edukacyjnego, będą okazją na
przyjemne, rozwijające spędzenie wolnego czasu.
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Konieczność poniesienia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.
Realizacja projektu przyczyni się do pielęgnowania tradycji śpiewu zbiorowego. Ponadto to doskonała okazja do integracji amatorskiego ruchu artystycznego i wymiany
doświadczeń między chórami. Projekt przyczyni się do przypomnienia uczestnikom pieśni patriotycznych oraz będzie doskonałą okazją do wysłuchania ich w
szczególnym wykonaniu.

28 000,00

Kompleksowa opieka polegająca na populacyjnej diagnostyce
Program profilaktyki wad postawy i leczenia
przesiewowej, edukacji i prowadzeniu zajęć terapeutycznych 260 000,00
skoliozy
oraz konsultacji lekarskiej dla wytypowanych dzieci
zagrożonych wadami postawy i rozwojem skolioz.

Przedmiotem projektu jest wykonanie badań przesiewowych u dzieci wieku 11-12 lat oraz prowadzenie zajęć terapeutyczno-korygujących. Program posiada pozytywną
opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (wymóg opinii wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych) oraz jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016-2018.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

Budowa nowej plaży, pomostu widokowego, stolików dla
Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu
osób starszych, stworzenie trasy informacyjno-historycznej 145 000,00
Nowohuckiego
oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
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BO.OM.207/16
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BO.OM.208/16 Skatepark dla Krakowa!
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BO.OM.209/16
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BO.OM.210/16
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BO.OM.213/16
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BO.OM.215/16
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BO.OM.218/16
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BO.OM.226/16

Projekt przewiduje utworzenie skateparku w miejscu
„dzikiego parkingu samochodowego”, w którym były niegdyś
korty tenisowe używane przez krakowian na terenie starego
Podgórza przy ulicy Redemptorystów.
Najpiękniejszy ogród przy jednej z najbardziej kulturalnych
ulic w mieście na koniec lata zmienia swoje przeznaczenie.
Fantastyczne kino plenerowe przy Krupniczej
Zapraszamy na bezpłatne plenerowe oglądanie filmów
absolutnie fantastycznych.
Projekt obejmuje remont i modernizację istniejącego boiska
do siatkówki (z uwzględnieniem jego wielofunkcyjności –
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej boisko do tenisa ziemnego), remont chodnika przy
144 w Krakowie
urządzeniach sportowych.
Boisko ma służyć uczniom szkoły jak i mieszkańcom
Krakowa
„Szkoła Dialogu” to program współpracy i dialogu młodzieży
z władzą na poziomie lokalnym realizowany przez sieć
„Szkoła Dialogu”
konsultantów za pomocą narzędzi edukacji pozaformalnej.
Jest programem-emblematem dla szkół otwartych na
współpracę z NGO i miastem.
Dodatkowe, bezpłatne, dobrowolne lekcje angielskiego dla
Angielski 5 Razy w Tygodniu – Kontynuacja
uczniów
przedszkoli,
szkół
podstawowych
i
lub Rozpoczęcie
ponadpodstawowych
Celem projektu jest wyremontowanie jak największej ilość
krakowskich
przedszkoli,
szkól
podstawowych
i
Wyremontujmy Przedszkola i Szkoły
ponadpodstawowych.

1 700 000,00 Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.

32 370,00

Na cztery tygodnie ogród przy ulicy Krupniczej 38 zmieni swój charakter i - kontynuując ideę ożywienia ulicy Krupniczej - stanie się prawdziwym kinem letnim.
Wnioskodawcy chcą odświeżyć klasykę science fiction i fantasy, pokazać zarówno filmy uwielbiane i kultowe, jak i te mało znane, a naprawdę warte obejrzenia. Celem
projektu jest stworzenie wspólnej przestrzeni do integracji mieszkańców Krakowa i turystów. To ma być ciekawa, alternatywna propozycja na spędzanie lata w mieście,
w samym centrum Krakowa, ale w miejscu do tej pory w takim celu nie wykorzystywanym.

180 000,00

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu w dzielnicy i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności jak również uatrakcyjni dzieciom
pobyt na świeżym powietrzu.

39 000,00

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, stworzy warunki do uczestnictwa młodzieży w tworzeniu polityk
młodzieżowych Krakowa.

2 547 600,00

Zwiększenie ilości godzin języka angielskiego w szkołach umożliwi podniesienie kompetencji językowych wśród uczniów krakowskich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

2 484 500,00

Poprawa stanu technicznego budynków placówek oświatowych, poprawa jakości nauczania, poprawa komfortu i bezpieczeństwa uczniów i innych użytkowników
placówek oświatowych.
Zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców Krakowa.
Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu publicznym.
Zwiększenie zainteresowania mieszkańców instytucjami demokracji bezpośredniej.
Zwiększenie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne.
Podniesienie frekwencji wyborczej w wyborach powszechnych wśród mieszkańców Krakowa.
Wzrost zainteresowania mieszkańców technicznymi aspektami procesu prawotwórczego.
Przybliżenie obywateli do władzy.
Zwiększenie integracji mieszkańców w ramach realizacji wspólnych projektów działających na rzecz dobra wspólnego.

Znasz już swoje obowiązki. Poznaj też swoje
prawa!

811 955,00
W związku z faktem, iż koszt realizacji projektu został wyceniony na kwotę łączną 811 955,60 PLN spełnia on wymóg określony przez Regulamin budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa przyjęty Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa, §8, ust. 2, dotyczący limitu kosztów realizacji pojedynczej propozycji
zadania.
W związku z faktem, iż projekt uwzględnia wieloletnie koszty utrzymania zadania, spełnia on wymóg Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przyjętego
Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa, §12, pkt. 3, dotyczący limitu generowanych rocznych kosztów utrzymania.

Krótki opis propozycji zadania:
Przeprowadzenie
kampanii
informacyjno-edukacyjnej
przybliżającej mieszkańcom Krakowa ich prawa obywatelskie
i możliwości udziału w życiu społecznym zarówno na
poziomie krajowym jak i lokalnym (gminnym).
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Projekt obejmuje utworzenie wielofunkcyjnego boiska
sportowego w okolicach ulicy Kolistej/Lubostroń dając
Piłka na Kolistej! - boisko sportowe dla
BO.OM.227/16
mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego
Ruczaju i Krakowa!
i wzajemnej integracji :)

Projekt generuje potrzebę utworzenia czterech etatów dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa, mających zajmować się obsługą portalu internetowego przez okres
pięciu lat. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w ramach projektu.

860 000,00

Przekształcenie lokalnego placu handlowego w teren
handlowo-rekreacyjny, wraz z integracją z otaczającą zielenią.
617 000,00
Dzięki temu plac mógłyby zacząć żyć przez cały (ty)dzień, a
nie tylko w godzinach handlu.
Projekt tworzenia zielonych „salonów miejskich”. Zamiana
niewielkich, zaniedbanych i niefunkcjonalnych skwerów w
Chusteczkowe ogrody - zielona rewitalizacja
BO.OM.237/16
przestrzenie uporządkowane, wyrafinowane, ale zarazem 680 000,00
skwerów miejskich
przyjazne i zapraszające do zatrzymania się, odpoczynku,
spotkania ...

BO.OM.233/16 Drugie życie placów handlowych

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 3000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności okolicy i podniesienie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych .
Integracja społeczeństwa.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu w dzielnicy i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1500 zł.
Zwiększenie atrakcyjności okolicy i przywrócenie walorów estetycznych i użytkowych.
Nowe miejsce rekreacji i integracji społeczeństwa.

Wycena rocznego utrzymania trzydziestu "Chusteczkowych Ogrodów" jest niemożliwa do ustalenia ze względu na zbyt ogólnikowy charakter zgłoszonego projektu.
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BO.OM.238/16

Trasa rowerowa połączy niemal bezkolizyjnie Parki oraz
Łączymy Parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i
użyteczności publiczne (urzędy, szkoły, stadiony Starego 946 000,00
VII do Ojcowa
Miasta, Krowodrzy, Białego Prądnika, Zwierzyńca.Połączy
urywające się nagle fragmenty ścieżek rowerowych w jedną
sieć. W przyszłości do Ojcowa.

BO.OM.239/16 Travelhelper

100 BO.OM.242/16 Street Workout Park Kraków Bronowice

101 BO.OM.243/16 Wielka siła w Małych rękach!

Projekt ten dotyczy ustawienia (w miarę możliwości) na
wymienionych poniżej przystankach multimedialnych
urządzeń w postaci tablicy umożliwiających wyszukanie
najkorzystniejszego połączenia z obecnego punktu położenia
danego pasażera do punktu docelowego.
Projekt ma na celu stworzenie na wolnym powietrzu wielu
różnych drążków umożliwiających uprawianie sportu
zwanego kalisteniką. Przedmiotowy projekt dedykowany jest
dla każdego, kto chce rozwijać ogólną sprawność fizyczną.

Tematem projektu są trzygodzinne warsztaty, których celem
jest nabycie podstawowej wiedzy oraz doświadczenia w
udzielaniu Pierwszej Pomocy. Warsztaty przeznaczone są dla
dzieci.

53 332,80

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu w dzielnicy i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.

35 930,00

Przedmiotem projektu są warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.
Celem proponowanych zajęć jest zwrócenie uwagi na potrzebę wyrabiania wrażliwości i zauważania osób potrzebujących pomocy oraz udzielanie jej przez uczniów klas
IV - VI szkół podstawowych. Nauczenie i przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy uczniom klas IV - VI będzie miało wpływ na ich współpracę w grupie oraz
zachowania w społeczeństwie - zauważanie osób potrzebujących, świadomość roli młodego ratownika dla przeżycia osób, odwagę w działaniach.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

Projekt przewiduje realizację II etapu prac związanych z
Wybieg ze strefą agility dla krakowskich
budową wybiegu dla psów u zbiegu ul. Kolistej i Lubostroń. 160 000,00
zwierzaków!
Prace pozwolą na uporządkowanie terenu, doposażenie i w
konsekwencji na otwarcie wybiegu dla zwierzaków.
Dla poprawienia standardu masowych usług turystycznych
świadczonych na Terenie M. Krakowa i podniesienia waloru
Program
Budowy
Sieci
Toalet
103 BO.OM.248/16
przestrzeni publicznej jako obszaru przyjaznego turyście 2 550 000,00
Samoobsługowych dla Krakowa
niezbędnym jest zapewnienie łatwo dostępnych, estetycznych
toalet publicznych.

105 BO.OM.251/16

106 BO.OM.253/16

107 BO.OM.254/16

108 BO.OM.259/16

109 BO.OM.260/16

Projekt polega na wykonaniu 20 wiat do przechowywania
371 000,00
rowerów w różnych częściach miasta w celu ochrony
pojazdów przed kradzieżą oraz warunkami atmosferycznymi.

Kraków to ważny ośrodek sportu oferujący mieszkańcom
Profesjonalne propagowanie sportu dzieci i wiele możliwości rekreacyjnego i profesjonalnego uprawiania
młodzieży
sportu. W tym zakresie media mało uwagi poświęcają
dzieciom i młodzieży. Zadanie to pozwoli na propagowanie
sportu w tej kategorii wiekowej.
Darmowe Weekendowe kino letnie na Bulwarach Wiślanych
Weekendowe kino letnie na Bulwarach w okolicy Wawelu to nasza propozycja dla krakowian na
Wiślanych
spędzenie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi w sercu
miasta.
4 pory roku to cztery imprezy promujące zdrowe odżywianie i
aktywność fizyczną.Celem imprez jest poszerzenie wiedzy
4 pory roku
dotyczącej zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety w 4
porach roku. Każda z imprez będzie się odbywać na początku
danej pory roku.
Przestrzeń ekspozycyjna "Okno na świat" przy ul.Lema/al..
Jana Pawła II, obok powstającej Alei Podróżników ma służyć
Okno na świat. Przestrzeń prezentacji przy Alei
do prezentacji atrakcji Krakowa, Małopolski, regionów
Podróżników
Polski i świata ( plansze, ławki, lampy, mała architektura),
miejsce do prelekcji
Projekt zakłada zamontowanie ładowarek do urządzeń
mobilnych na wybranych przystankach tramwajowych i
Ładowarki na przystankach!
autobusowych.

Koszty utrzymania powstałej infrastruktury.

Pozytywne:
Montaż multimedialnych urządzeń poprawi podróżnym informację o komunikacji zbiorowej, spowoduje wybranie drogi przejazdu do miejsc docelowych oraz
wykorzystanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej.
1 810 000,00 Negatywne:
Bardzo duże koszty związane z naprawami i usuwaniem szkód powstałych na wskutek niewłaściwej obsługi, aktów wandalizmu, związane z serwisem informatycznym
oraz stałym dozorem, monitoringiem, ubezpieczeniem i opłatami za energię elektryczną.

102 BO.OM.244/16

104 BO.OM.249/16 Wiaty rowerowe

Zmniejszenie ruchu samochodowego i zastąpienie go transportem ekologicznym.
Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.
Skomunikowanie ważnych terenów rekreacyjnych Krakowa i użyteczności publicznych.
Lepsze wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i ich połączenie.

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 5000 zł.
Integracja właścicieli zwierząt.
Możliwości zapewnienia rozrywki i tresury dla zwierząt.

Projekt odpowie na potrzeby mieszkańców oraz wpłynie na poprawę infrastruktury technicznej.
Realizacja spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania.

Wiaty będą stanowiły duże ułatwienie dla mieszkańców, mogą również zachęcić kolejnych do korzystania z rowerów. Konieczne będzie poniesienie kosztów związanych
z utrzymaniem infrastruktury.

107 500,00

Portal internetowy będzie generował koszty w kwestiach min. dostosowania do najnowszych standardów oraz utrzymania bieżącego.

163 000,00

Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Realizacja zadania „Weekendowe kino letnie na Bulwarach Wiślanych” – organizacja plenerowych
pokazów filmowych na terenie Bulwarów Wiślanych, w letnie weekendy, od czerwca do sierpnia 2017 roku, o charakterze otwartym, pozwoli stworzyć przestrzeń
rekreacyjną dla Krakowian w sercu miasta, poprawi dostępność wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Krakowa, będzie impulsem do integracji społecznej , a także
stworzy okazję do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu.

150 000,00

Przedmiotem projektu jest realizacja cyklu imprez promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i jakość życia mieszkańców.
Celem zadania jest poszerzenie wiedzy mieszkańców dotyczącej zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety w 4 porach roku. Ponadto, w ramach zadania będzie
promowane spędzanie aktywnie wolnego czasu i jego wpływu na nasze samopoczucie oraz promocja.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

131 000,00

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1000 zł
Zwiększenie atrakcyjności okolicy i przywrócenie walorów estetycznych;
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych;
Integracja społeczeństwa;
Promocja miasta i regionu.

500 000,00

Możliwość doładowania przez mieszkańców mobilnych urządzeń elektronicznych typu:tablet, notebook,telefon komórkowy.
Koszty wymiany zużytych elementów, okresowe przeglądy i konserwacja ładowarek, koszt energii elektrycznej zasilania ładowarek.

110 BO.OM.261/16 Zamieszkaj obok parku

Budowa nowego parku obok gęstej zabudowy mieszkaniowej
powstającej wokół pasa startowego na Czyżynach.
2 550 000,00
Zagospodarowanie terenu obok hangaru wg planu jak w
załącznikach

Kiedyś zamiast walczyć z chuliganerią, zakłócaniem ciszy i
366 ławek - po 20 w Dzielnicy i 6 w schronisku publicznym spożywaniem alko - usuwano ławki. Teraz czas je
111 BO.OM.263/16
585 600,00
dla zwierząt
postawić na nowo. Zwrócić miasto mieszkańcom. Chcemy też
doposażyć schronisko dla bezdomnych zwierząt, tłumnie
odwiedzane przez Krakowian
Cmentarz Grębałów ul. Darwina - wykonanie nakładki
Cmentarz Grębałów ul. Darwina -wykonanie asfaltowej na drodze utwardzonej przy bramie wschodniej
40 000,00
nakładki asfaltowej
cmentarza
grębałowskiego
Pozwoli
mieszkańcom
odwiedzającym groby bliskich dotarcie do bramki nie w kurzu
lub błocie od str. wschodniej ul. Darwina
Tematyka szkolenia -urbanistyka, tytuł : Ład przestrzenny w
Krakowie
Bezpłatne
szkolenie
dla
architektów, Osoby, które z racji swojej profesji mają wpływ na
113 BO.OM.267/16
36 000,00
inwestorów i radnych
kształtowanie
przestrzeni miejskiej
powinny czuć
odpowiedzialność wobec mieszkańców miasta i przyszłych
pokoleń.
Szkoła - centrum społeczności lokalnej, otwarta tak długo jak
trzeba - za darmo. Sprawdzony wzorzec ze Skandynawii.
114 BO.OM.269/16 Szkoły Otwarte - boiska dla Krakowian
Zrównujemy status boisk szkolnych z parkami. Oświetlenie 320 000,00
boisk masztami, monitoring i ewentualne patrole zapobiegną
aktom wandalizmu.
112 BO.OM.264/16

115 BO.OM.270/16 Rowerem po pracę

Projekt polega na zakupie 100 sztuk rowerów dla
245 000,00
bezrobotnych mieszkańców Krakowa, w celu poprawienia ich
mobilności i ułatwieniu znalezienia nowej pracy

Celem projektu jest udostępnienie użytkownikom komunikacji
miejskiej informacji o aktualnym położeniu i czasie
116 BO.OM.273/16 Smartbus na czas
2 020 000,00
oczekiwania na autobus danej linii za pomocą aplikacji
mobilnej i systemu bazującego na komputerach pokładowych
zainstalowanych w autobusach.
Zakup 18 szt. trzykołowych rowerów towarowych, które
Darmowa wypożyczalnia rowerów towarowych będą nieodpłatnie wypożyczane mieszkańcom w wybranych
117 BO.OM.274/16
115 400,00
dla mieszkańców
placówkach instytucji miejskich. Celem projektu jest promocja
transportu rowerowego.
Celem projektu jest remont generalny ogólnodostępnego
placu zabaw znajdującego się w północno-zachodniej części
118 BO.OM.275/16 Odbudowa placu zabaw w parku Decjusza
parku Decjusza. Obejmuje on zakup nowego wyposażenia, 590 900,00
położenie nawierzchni, budowę ogrodzenia i postawienie
nowych ławek.
ODRZUCONY
Instalacja filtrująca wodę w fontannie na pl.
1
BO.OM.2/16
Szczepańskim
2

BO.OM.4/16

wymiana nawierzchni ulicy Klasztornej

3

BO.OM.5/16

Szybko i bezpiecznie - sposób na korki

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 3000 zł.
Zwiększenie atrakcyjności okolicy i przywrócenie walorów estetycznych dla terenu silnie zurbanizowanego .
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych.
Integracja społeczeństwa.
Projekt będzie generował koszty związane z:
- malowanie i czyszczenie ławek (raz do roku) 40 zł x 366 szt = 14640 zł/rok;
- naprawa ławek (wymiana listwy, zamocowanie ławki w podłożu): 20 zł x 183 szt (szacowana ilość ławek do naprawy- 50% planowanej liczby nowych ławek) = 3660
zł/rok.
Przewidywany łączny koszt utrzymania wynosi: 18300 zł.

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Skutkiem szkoleń winien być zwiększony profesjonalizm i wiedza zarówno tych, którzy decydują o kierunkach ładu przestrzennego, jak i tych którzy będą realizatorami
tych kierunków.
Efekt nowo zdobytej wiedzy architektów, inwestorów, czy radnych winien mieć pozytywny wpływ na życie mieszkańców miasta.

Polepszenie zdrowia, kondycji, samopoczucia oraz odpoczynek Mieszkańców.

Wdrożenie projektu ma na celu poprawę mobilności wśród osób bezrobotnych, podejmujących starania w kierunku znalezienia zatrudnienia, a co za tym idzie ułatwienie
takim osobom poszukiwanie pracy i w konsekwencji przyczynienie się do ograniczenia bezrobocia. Realizacja zadania skutkować będzie wzrostem poziomu aktywizacji
osób bezrobotnych, a także w pośredni sposób promować kulturę fizyczną.
Pasażer otrzyma informację o aktualnym położeniu i czasie oczekiwania na autobus danej linii za pomocą aplikacji mobilnej (smartfon, tablet) z systemu bazującego na
komputerach pokładowych zainstalowanych w autobusach. Dzięki temu będzie mógł śledzić położenie wybranych autobusów i skorzystać sprawniej z połączeń
komunikacji MPK. Spowoduje to podniesienie standardu dla osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz będzie kolejnym atrybutem i przyczyni się do zamiany
środka poruszania się w mieście przez kierowców samochodów prywatnych.
Konieczne będzie w późniejszych latach zabezpieczenie kwoty na obsługę tego systemu.

Promocja transportu rowerowego. Konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie i ubezpieczenie rowerów.

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny
ok. 1500 zł.
Zwiększenie atrakcyjności parku i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
W związku z brakiem dostarczenia wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania oraz
brakiem kontaktu ze strony Wnioskodawcy projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
W związku z brakiem dostarczenia wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania oraz
brakiem kontaktu ze strony Wnioskodawcy projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
Na mocy Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (§ 6 ust. 5), zarządzeniem nr 416/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.02.2016 r. w sprawie
powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2016
określony został zakres informacji niezbędnych do zgłoszenia propozycji zadania W związku z brakiem harmonogramu działań związanych z wykonaniem propozycji
zadania oraz brakiem kontaktu ze strony Wnioskodawcy projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
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BO.OM.7/16

Elektroniczna tablica skażeń powietrza w
Nowej Hucie

Po przeanalizowaniu zadania jakim jest realizacja wniosku BO.OM.7/16 „Elektroniczna tablica skażeń w Nowej Hucie” Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu
Miasta Krakowa opiniuje przedmiotowy wniosek negatywnie. Działka nr 20/32 obr 48 Nowa Huta Zaproponowana lokalizacja w południowej części Placu Centralnego
w pobliżu pomnika Solidarności nie jest odpowiednia ze względów widokowych (oś widokowa), z uwagi na powyższe Miejski Konserwator Zabytków opiniuje
negatywnie ustawienie tablicy na wskazanym obszarze. W opinii Biura Planowania Przestrzennego proponowana lokalizacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
terenu, który jako układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie został wpisany do rejestru zabytków (nr A-1132). Z tego względu, lokalizacja w tym miejscu
dużej (2,5 m/3,5 m) tablicy informacyjnej w sposób oczywisty ingerującej w przestrzeń, zdaniem Biura Planowania Przestrzennego, nie jest właściwa. Niezależnie od
powyższego informujemy, iż wskazana nieruchomość objęta jest ochroną prawną poprzez ustanowienie na części ww. działki form ochrony przyrody, użytku
ekologicznego i obszaru szczególnie ważnego dla Wspólnoty Europejskiej Natura 2000. Wobec powyższego wszelkie działania w obrębie ww. działki i sposób jej
zagospodarowania musi uwzględniać konieczność zachowania walorów przyrodniczych tego terenu. Z tego względu zagospodarowania terenu musi być realizowane
kompleksowo w oparciu o projekt wykonawczy uwzgledniający zarówno potrzeby mieszkańców jak i uwarunkowania przyrodnicze i urbanistyczne, zgodnie z
koncepcją programowo-przestrzenną. Działka nr 223/21 obręb 8 Nowa Huta Działka nr 223/21 obr. 8 – Nowa Huta, podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce - Osiedle” uchwalonego Uchwałą Nr LXX/1007/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. i
znajduje się w terenach zieleni urządzonej – ogólnodostępny park miejski „Planty Bieńczyckie” oznaczonych symbolem ZPp.11. W § 6 ust. 1 pkt 1 ustaleń ww. planu
zapisano zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych obowiązujący na całym terenie objętym planem. Jako urządzenie wielkogabarytowe przyjęto m.in.
elementy reklamowe i informacyjne o powierzchni ekspozycji większej niż 5.0 m². Proponowana elektroniczna tablica ma wymiary 2.5m/3.5m a więc zalicza się do
wielkogabarytowych urządzeń reklamowych. W związku z powyższym Biuro Planowania Przestrzennego opiniuje negatywnie możliwość realizacji projektu pn.:
„Elektroniczna tablica skażeń powietrza w Nowej Hucie na ww. terenie. Z uwagi na zapisy ww. planu również Miejski Konserwator Zabytków opiniuje negatywnie
ustawienie tablicy we wskazanej lokalizacji. Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowa działka jest w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”,
do której Wydział Kształtowania Środowiska zwrócił się o opinie w sprawie przedmiotowego wniosku. Pismo na dzień dzisiejszy pozostało bez odpowiedzi. Niezależnie
od powyższego wyjaśniamy, (mając na uwadze zapis uchwały NR XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiący, iż w ramach budżetu nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby
odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia) Wydział Kształtowania Środowiska, z uwagi
na fakt, iż nie dysponuje danymi dotyczącymi stanu powietrza, zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wyrażenie pisemnej gotowości
współpracy, przy ewentualnej realizacji wniosku. W odpowiedzi Wojewódzki Inspektorat poinformował o możliwości udostępnienia i transferu danych ze stacji
monitoringowych z wyjątkiem metali ciężkich.

Zgodnie z § 12 ust. 2 z Regulaminu budżetu obywatelskiego w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia
16.12.2016 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.2-4”. Szacowany wstępny koszt wykonania zadania wiązałby się z zakupem około 10 autobusów wielkopojemnych do obsługi
przedmiotowej linii, co wiąże się z dodatkowym kosztem 13-14 mln złotych. Tabor, którym dysponują operatorzy realizujący przewozy w ramach Komunikacji Miejskiej
Krakowie jest całkowicie wykorzystany. Żaden z operatorów nie posiada w tym momencie wolnych autobusów, które można przekierować na proponowana trasę.
Utworzenie nowej linii autobusowej wymagałoby więc ograniczenia oferty na innych liniach poprzez jej likwidacje lub ograniczenie liczby kursów.

5

BO.OM.8/16

Linia 114 / 115 – wielki powrót, lepsza
komunikacja

6

BO.OM.10/16

Ogród królewski Wawel

7

BO.OM.12/16

Odkorkowanie ulicy Nowohuckiej

8

BO.OM.24/16

Kładka pieszo-rowerowa Wilga

9

BO.OM.27/16

Akademia Rodzica

10

BO.OM.28/16

Likwidacja Straży Miejskiej w Krakowie

11

BO.OM.31/16

Mycie (odswiezenie elewacji) kamienic w
centrum Krakówa

12

BO.OM.41/16

Modernizacja ścieżki rekreacyjno-sportowej

13

BO.OM.43/16

Wieża antysmogowa - miejska strefa czystego
powietrza

W trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 20 kwietnia br., godz. 10:10 Wnioskodawca zadecydował o niedostarczaniu listy poparcia.
Realizacja zadania wiązałaby się z wejściem w teren działki znajdującej się w użytkowaniu wieczystym MPEC. Zgodnie z treścią § 12 p.7 Regulaminu BO "nie mogą być
realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nienależących do Gminy Miejskiej Kraków".
W dniu 17.05 br. na spotkaniu w ZIKiT Wnioskodawca poinformował, że wycofuje projekt.
Projekt został odrzucony na podstawie rozmowy telefonicznej z wnioskodawczynią (w dniu 30.05.2016 r.), w trakcie której oświadczyła, iż wycofuje ona swój projekt z
tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Projekt niezgodny z § 12 pkt 2 i 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Szacunkowa wartość odpraw dla obecnej liczby pracowników SMMK (491
osób ) wynosi ok. 5 010 000 złotych, a więc bisko dwukrotnie przekracza kwotę określoną w projekcie (2 550 000 złotych). Ponadto do powyższych kosztów należy
doliczyć również środki związane z ewentualnym zagospodarowaniem majątku będącego w posiadaniu SMMK, w tym szczególnie zagospodarowanie (głównie
utylizacja) użytkowanego umundurowania służbowego, sprzętu specjalistycznego (łączności i teletechnicznego) mającego na celu pozbawienie możliwości odzyskania
wprowadzonych danych (w tym danych osobowych). Ponadto projekt jest niezgodny z obowiązującą uchwałą nr CXIX/1867/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22
października 2014 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
W związku z brakiem dostarczenia wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania oraz
brakiem kontaktu ze strony Wnioskodawcy projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
Projekt pn. "Modernizacja ścieżki rekreacyjno-sportowej" nie jest możliwy do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ działki, na których przewidziano
realizacje projektu (409/1 obr. 14 Krowodrza, 557 obr 11 Krowodrza, 466 obr. 10 Krowodrza, 1 obr. 9 Krowodrza, 191/1 obr. 7 Krowodrza, 328/2 obr. 48 Krowodrza)
nie są własnością Gminy Miejskiej Kraków. Jest to teren stanowiący własność Skarbu Państwa będący we władaniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie. Należy jednak dodać, iż trasa rowerowa wzdłuż wałów Rudawy na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Zakliki z Mydlnik jest planowana do
realizacji w latach 2017-2018 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zgodnie
z §12 punkt 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt
opiniowany jest negatywnie.
Projekt wycofany na prośbę wnioskodawcy z dnia 23.03. br.
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BO.OM.48/16

Budowa ścieżki pieszo rowerowej Mogilska /
Chałupnika

15

BO.OM.54/16

Co robi w przedszkolu moje dziecko monitoring online

16

BO.OM.57/16

Rozkłady jazdy autobusów w formie audio

17

BO.OM.60/16

remont nawierzchni małych ulic

18

BO.OM.62/16

Zieleń na Wadowickiej

19

BO.OM.63/16

Publiczne toalety automatyczne 24h

20

BO.OM.66/16

Budowa ciągu pieszo-rowerowego postulowana w projekcie BO.OM.48/16 pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mogilska/Chałupnika" nie może być zrealizowana w
ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ część działek, po których miałby być on prowadzony nie stanowi własności Gminy Miejskiej Kraków. Ograniczenie zakresu
nie może być natomiast brane pod uwagę z uwagi na fakt, iż działka nr 609/23 obr. 4 Śródmieście, niebędąca własnością GMK a biegnąca wzdłuż nasypu kolejowego na
długości ok. 210m, uniemożliwia połączenie ul. Mogilskiej i Chałupnika a tym samych uniemożliwia realizację celu określonego w projekcie. W związku z powyższym
zgodnie z § 12 punkt 6 i 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
projekt opiniowany jest negatywnie.
Wnioskodawca, pomimo przekazanej telefonicznie w dniu 20 kwietnia br. informacji, nie dostarczył wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego
miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania, w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
1) Zgodnie z § 12 ust. 4 z Regulaminu budżetu obywatelskiego „nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
mieście planami i programami”. ZIKiT planuje uruchomienie portalu głosowego stworzonego w ramach działania Centrum Sterowania Ruchem, dzięki któremu będzie
możliwość uzyskania telefonicznie informacji o rozkładowym czasie odjazdu z określonego przystanku autobusowego. Obecnie program jest testowany pod kątem
prawidłowości działania i będzie uruchomiony po pozytywnej weryfikacji. Działanie portalu będzie polegać na tym, że głosowo podaje się numer wybranej linii oraz
nazwę przystanku, a system podaje czas kolejnych odjazdów autobusów. Ponadto na dzień dzisiejszy przy tablicach na przystankach tramwajowych funkcjonuje
odczytywanie najbliższych odjazdów , a na przystankach autobusowych będą montowane tablice wraz z przyciskami i komunikatami głosowymi.
2) Ponadto Zgodnie z § 12 ust. 2 z Regulaminu budżetu obywatelskiego w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z
dnia 16.12.2016 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.2-4”. W celu zainstalowania na wszystkich przystankach autobusowych urządzeń przekazujących rozkładowe informacje
o czasie odjazdu autobusów konieczne jest zamontowanie urządzeń spełniających wymogi techniczne wraz z całą niezbędną infrastrukturą potrzebną do działania
systemu których szacunkowy koszt określony został na ok. 6,5 mln zł złotych (wariant rozkładów planowanych). Dodatkowo w celu przekazywania rzeczywistych,
dynamicznych informacji konieczne jest wyposażenie autobusów w komputery pokładowe, które dodatkowo zwiększą kwotę zadania o kolejne 7,5 mln złotych, dlatego
montaż takich systemów w ramach budżetu obywatelskiego nie jest możliwy, co nie zmienia faktu że będzie wprowadzany w ramach innych zadań.
Podczas weryfikacji stwierdzono, że złożona propozycja zadania nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy zadania.W związku z tym wnioskodawca w
dniu 14.04.2016 r. został poinformowany o konieczności podania ulic jakie proponuje do remontu w 2016 r. Do dnia dzisiejszejszego nie otrzymano odpowiedzi od
Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.
W związku z brakiem dostarczenia wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania oraz
brakiem kontaktu ze strony Wnioskodawcy projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
W trakcie weryfikacji wniosku oraz zebranych opinii, m.in.: Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plastyka
Miasta, Głównego Architekta Miasta, Biura Planowania Przestrzennego propozycję zadania, w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa,
stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa,
opiniuje się negatywnie. Zgodnie z treścią § 12 pkt. 3) w/w Regulaminu 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.

Trasa rowerowa nad Rudawą

Projekt "Trasa rowerowa nad Rudawą" nie jest możliwy do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ działki, na których przewidziano realizacje projektu
(409/1 obr. 14 Krowodrza, 557 obr 11 Krowodrza, 466 obr. 10 Krowodrza, 1 obr. 9 Krowodrza, 191/1 obr. 7 Krowodrza, 328/2 obr. 48 Krowodrza) nie są własnością
Gminy Miejskiej Kraków. Jest to teren stanowiący własność Skarbu Państwa będący we władaniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
Należy jednak dodać, iż trasa rowerowa na wzdłuż wałów Rudawy na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Zakliki z Mydlnik jest planowana do realizacji w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2017-2018. W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 7
Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniowany jest
negatywnie.
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BO.OM.72/16

Budowa Centrum Nauki "COGNITY" w
Krakowie

Zgodnie z Rozdziałem 4, § 12 ust. 2) (Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 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
regulaminu tj. nie może być wyższy niż 30% środków przeznaczonych na realizację zadania budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego, tzn. 2.550.000 zł. Zgodnie z
szacunkową wartością identycznej inwestycji prowadzonej przez Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego –
Małopolskie Centrum Nauki, planowany budżet inwestycji wynosi 119.000.000,00 zł brutto. W związku z powyższym koszt inwestycji jest większy niż dopuszczalny,
zakładany dla jednego zadania budżetu obywatelskiego – ogólnomiejskiego. Należy również wspomnieć, że rozpoczęcie i prowadzenie dwóch identycznych zakresowo
inwestycji jest nieuzasadnione.
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BO.OM.76/16

Zdrowy Kurdwanów - Zdrowy Kraków

Zadanie w zaproponowanym zakresie nie jest możliwe do realizacji, gdyż działka na której posadowiony jest budynek przy ul. Wysłouchów 43 nie jest na tyle
wystarczająca powierzchniowo, by można było dobudować obiekt umożliwiający powstanie pomieszczeń spełniających wymogi planowanej do uruchomienia w nim
działalności polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych. Natomiast jedyne możliwe do zabudowy miejsce od strony południowej elewacji spowoduje likwidację części
pomieszczeń w budynku oraz likwidację miejsc postojowych dla pacjentów korzystających z usług świadczonych w przychodni.
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BO.OM.82/16

Stare Miasto - Nowe Kosze

Zgodnie z § 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. W
związku z powyższym, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LII/697/12 z dnia 11
lipca 2012r. powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na
terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Realizując zapisy ww. uchwały Gmina Miejska Kraków i MPO Sp. z o. o. w Krakowie podpisały w dniu 21 lutego 2013 roku
umowę nr W/I/1020/GK/1/2013 o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach powyższej
uchwały i umowy MPO Sp. z o.o. w Krakowie odpowiada za utrzymanie letnie i zimowe na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W zakresie utrzymania czystości MPO Sp.
z o.o. wykonuje prace m.in. związane z zakupem, myciem, konserwacją i opróżnianiem koszy na śmieci i psie odchody. Każde z tych zadań wykonywane jest z określoną
częstotliwością dostosowaną do potrzeb danego obszaru. W obecnej chwili na terenie Starego Miasta w obrębie I obwodnicy znajduje się 195 szt. koszy żeliwnych.
Przedmiotowe kosze ustawione są Parku Kulturowym Stare Miasto i zgodnie z uchwałą nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. posiadają
akceptację Plastyka Miasta Krakowa. W opinii Plastyka Miasta Krakowa forma kosza powinna być stylizowana, zwarta, zadaszona, oparta na planie koła (średnica ok.
50 cm) lub wyoblona. W latach ubiegłych na terenie miasta ustawione były kosze dwukomorowe, których celem miało być umożliwienie mieszkańcom oraz
odwiedzającym Kraków segregowanie wrzucanych do kosza odpadów. Niestety kosze te nie spełniły swojej roli. Wewnątrz umieszczane były wszystkie odpady
komunalne, a ich dalsza segregacja w znacznej części była niemożliwa ze względu na ich zanieczyszczenie (tłuszcz, napoje, resztki jedzenia). Ponadto na terenie miasta
Krakowa umieszczone jest 684 gniazd do segregacji (dzwonów). Wszystkie zadania są realizowane w ramach przydzielonych środków z budżetu miasta Krakowa i nie
ma potrzeby wykorzystywać do tego środków finansowych danej dzielnicy.
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BO.OM.83/16

Chcesz mieć zniżkę na bilety - oddaj butle typu
PETy!

Projekt wycofany na prośbę wnioskodawcy z dnia 30.03. br.
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BO.OM.84/16

Zapamiętuję to, co mnie interesuje. Innowacja j.
angielski.

Projekt uwzględnia realizację innowacji pedagogicznej w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie. Niezależnie od złożenia propozycji zadania dotyczącego
realizacji innowacji, Dyrektor tego Zespołu Szkół zwrócił się do Wydziału Edukacji z prośbą o dofinansowanie innowacji. Zgodnie z § 2, ust. 3 Rozporządzenia MENiS
z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, otrzymał zgodę na jej realizację
(pismo: EK-02.4424.1.94.2016 r. z 17 marca 2016 r.). W związku z powyższym, odrzucono propozycję zadania, o czym poinformowano telefonicznie Wnioskodawcę.
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BO.OM.86/16

Budowa Domu Kultury w Płaszowie ul.
Koszykarska.
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BO.OM.88/16

Wieża antysmogowa - miejska strefa czystego
powietrza
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BO.OM.90/16

Bezpieczna Pychowicka
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BO.OM.93/16

Bezpieczna droga na Krakowskie Błonia- ul.
Mydlnicka

Zgodnie z Rozdziałem 4, § 12 ust. 2) (Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 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
regulaminu tj. nie może być wyższy niż 30% środków przeznaczonych na realizację zadania budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego, tzn. 2.550.000 zł. Zgodnie z
szacunkową wartością kosztorysową inwestycji Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej wynoszącą 3.903.000,00 zł (brutto), koszt inwestycji jest większy niż
dopuszczalny, zakładany dla jednego zadania budżetu obywatelskiego - ogólnomiejskiego.
Po przeanalizowaniu wniosku jakim jest realizacja „Wieży antysmogowej – miejskiej strefy czystego powietrza” Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Krakowa opiniuje przedmiotowy wniosek negatywnie. Park Jordana w całości objęty jest ochroną konserwatorską, wynikającą z wpisu tego obszaru do rejestru
zabytków pod numerem A-579. Wszelkie działania na tym obszarze muszą być zgodne z wielobranżowym projektem budowlano wykonawczym dla Parku Jordana z
2006 r., autorstwa Artura Zaboklickiego, który jest podstawa do działań na terenie parku. Forma wieży nie współgra z zabytkowym charakterem miejsca, a nowa
dominanta widokowa zaburzy historyczną kompozycję założenia. W związku z powyższym opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków odnośnie realizacji
przedmiotowego zamierzenia jest negatywna.
W związku z brakiem dostarczenia wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania oraz
brakiem kontaktu ze strony Wnioskodawcy projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
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 projekt opiniuje się negatywnie. Istniejąca droga nie posiada kanalizacji deszczowej.
Poszerzenie ulicy Mydlnickiej będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia właściwego odwodnienia - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mydlnickiej z
włączeniem do istniejącego kanału deszczowego na działce 277/15 obręb 5 Krowodrza. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne planowana inwestycja nie może powodować
spływu wód deszczowych na działki sąsiednie. Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest poszerzenie ulicy do jej docelowych parametrów zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Małe Błonia” z uwzględnieniem wszystkich elementów towarzyszących drodze oraz podbudową na
całej szerokości ulicy. Z uwagi na zmienną szerokość działki drogowej (od około 6 m do około 9 m), konieczne jest wykonanie przebudowy/rozbudowy ul. Mydlnickiej
celem właściwego usytuowania chodnika, ścieżki rowerowej jak również niezbędnej kanalizacji opadowej. Miejscami szerokość działek drogowych GMK wynosi 3,3m i
w obszarze KDD dopełniona jest działkami prywatnymi. Zgodnie z treścią § 12 pkt. 2 i 7 w/w Regulaminu nie mogą być realizowane zadania, których wymagany budżet
całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 regulaminu oraz które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób
trzecich w tym prawa własności.
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BO.OM.95/16

System informujący o prognozach smogu w
Krakowie

Po przeanalizowaniu zadania jakim jest realizacja „Systemu informującego o prognozach SMOGU w Krakowie” Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Krakowa opiniuje przedmiotowy wniosek negatywnie.
1. System informowania o prognozowanym poziomie zanieczyszczeń powietrza zarówno w Krakowie, jak i w całej Małopolsce już funkcjonuje. Powiadamianie
społeczeństwa oraz podmiotów o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu
przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji należy do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (art. 93 ustawy Prawo
ochrony środowiska). W związku z powyższym Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sposób ciągły
monitoruje i informuje o stanie powietrza w województwie małopolskim, w tym w obszarze miasta Krakowa. Zadanie powyższe realizowane jest w ścisłej współpracy z
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem dostępnych środków, w tym z
wykorzystaniem stron internetowych, aplikacji mobilnych i napisów w programach MUX-3 telewizji publicznej. W sytuacjach szczególnych zagrożeń możliwe jest
również, we współpracy z Ministrem Administracji i Cyfryzacji informowanie za pośrednictwem sms. Na wniosek mieszkańca istnieje możliwość, przekazywania
informacji sms, w sytuacji szczególnego zagrożenia. W ramach umowy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej opracowywane są prognozy stężeń
zanieczyszczeń powietrza, które są udostępniane na stronie http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/. Każdy zainteresowany może zapoznać się z aktualnym stanem
zanieczyszczenia powietrza oraz 3 dniową prognozą w całym regionie lub części Małopolski. Prognozy te są częścią planu działań krótkoterminowych będącego
elementem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Na stronie publikowane są również informacje o wprowadzonym stopniu zagrożenia
zanieczyszczeniem powietrza http://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/ w oparciuo dane z monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Krakowie oraz prognozy przygotowywane przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W ramach serwisu istnieje możliwość
otrzymywania na e-maila newslettera z informacją o mierzonym i prognozowanym poziomie zanieczyszczenia powietrza w trzech opcjach: codziennego,
ostrzegawczego i alarmowego oraz wyborem obszaru województwa, którego mają dotyczyć informacje. Funkcjonują aplikacje na telefony komórkowe, które
umożliwiają obserwację pomiarów lub prognoz zanieczyszczeń. Lista aplikacji zamieszczona jest na stronie http://powietrze.malopolska.pl/aplikacje/. Aplikacje dają
możliwość śledzenia sytuacji na bieżąco, w każdym momencie użycia aplikacji i zawierają więcej informacji niż sms, w tym przedstawiają dane również w formie
graficznej. Również wg stanowiska Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa obecnie funkcjonująca w przestrzeni publicznej
informacja (BIP, aplikacje na smartfony, maile, smsy, portale internetowe, przekazy medialne) o prognozowanych poziomach zanieczyszczenia powietrza w Krakowie
jest wystarczająca dla utrzymania właściwego poziomu informowania mieszkańców o tego typu zagrożeniu.
2. Tworzenie kolejnych systemów budzi wątpliwości z punktu widzenia treści art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013
poz. 885). Zgodnie z art. 44 ust. 3 ww. ustawy 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. W sytuacji gdy obecnie
system informowania o prognozowanym poziomie zanieczyszczeń powietrza zarówno w Krakowie, jak i w całej Małopolsce funkcjonuje, realizacja przedmiotowego
wniosku obywatelskiego nie ma uzasadnienia w świetle ww. artykułu o finansach publicznych. Niezależnie od powyższego informujemy, (mając na uwadze zapis uchwały
NR XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiący, iż w ramach budżetu
nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły pisemnej
gotowości do współpracy w formie oświadczenia) Wydział Kształtowania Środowiska, zwrócił się do innych instytucji mogących być w posiadaniu danych o
prognozach o wyrażenie pisemnej gotowości współpracy, przy ewentualnej realizacji wniosku. W odpowiedzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przekazując stanowisko, iż zadanie informowania społeczeństwa jest realizowane przy ścisłej współpracy z
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Urzędem Marszałkowskim, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji wniosku obywatelskiego należy sformułować
szczegółowe oczekiwania dotyczące udziału Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w realizacji projektu. Urząd Marszałkowski, w zakresie współpracy,
przekazał informacje, iż twórcom aplikacji i innych stron internetowych umożliwiane jest korzystanie z API, udostepniającego informacje prezentowane na stronie
http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/ poprzez wykorzystanie danych w formacie JSON. API jest ogólnodostępne i może być wykorzystywane.
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BO.OM.96/16

Budowa 150m chodnika przy ul. Podgórki od
ul. Cechowej

Ul. Podgórki jest drogą publiczną gminną, której parametry techniczne winny spełniać wymagania Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) wraz z
późniejszymi zmianami. Szerokość chodnika przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 2,0 m (w szczególnych przypadkach dopuszcza się miejscowe zmniejszenie do
1,25 m). Budowa chodnika w ul. Podgórki wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę całego odcinka drogi na dł. 150 m z
uwzględnieniem poszerzenia jezdni do normatywnych parametrów, budowy chodnika oraz zapewnienia odwodnienia poprzez budowę kanalizacji opadowej. Z uwagi na
fakt, że działki sąsiadujące bezpośrednio z pasem drogowym (nr 71/1, 73/1 obr. 64 Podgórze) są własnością osób prywatnych, nie ma możliwości poszerzenia drogi i
budowy chodnika bez ich wykupu. W związku z powyższym propozycja zadania narusza prawa osób trzecich (prawa własności) - nie ma możliwości jej realizacji tylko
na terenach należących do Gminy Miejskiej Kraków. Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 6) i 7) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
(Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015 r.)
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BO.OM.97/16

Ścieżka rowerowa wzdłuż zachodniej strony ul.
Kapelanka

Projekt nie jest możliwy do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ wykonanie drogi dla rowerów na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Monte Cassino
wiązałoby się z koniecznością wykroczenia poza granice pasa drogowego lub z koniecznością likwidacji istniejących pasów włączania i wyłączania. Ulica Kapelanka jest
drogą powiatową, klasy Z, na której występują bardzo duże natężenia ruchu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na drogach klasy Z, do obiektów publicznych
generujących duże natężenia ruchu, zaleca się wykonywanie wydzielonych pasów dla pojazdów skręcających. Z uwagi na powyższe jakakolwiek likwidacja wydzielonych
pasów wpłynęłaby bezpośrednio na pogorszenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym zgodnie z §12 punkt 4 i 6 Uchwały Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniowany jest negatywnie.
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BO.OM.98/16

Przebudowa skrzyżowania ul. Pychowickiej i ul.
Norymberskiej

Proponowane mini rondo na skrzyżowaniu ul. Pychowickiej z ul. Norymberską zostało zrealizowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Wskazane lokalizacje przejść dla pieszych ingerować będą w tereny nienależące do Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z treścią § 12 pkt 7) w/w Regulaminu nie mogą
być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nienależących do Gminy Miejskiej Kraków.
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BO.OM.108/16 "Bezpieczna droga do ZOO"
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BO.OM.112/16

Wsparcie serwisu internetowego z komiksami o
Krakowie.

Podczas 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 zaopiniowano negatywnie złożony wniosek. Teren
inwestycji zlokalizowany jest w obszarze, w którym nie ma kanalizacji opadowej, a realizacja chodnika wymaga budowy kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do
rowu melioracyjnego przebiegającego wzdłuż ul. 28 Lipca 2943 roku (1650mb). Po wybudowaniu kanalizacji wymagane jest wykonanie przebudowy pasa jezdnego.
Ponadto z uwagi na duże spadki podłużne niezbędna jest budowa murów oporowych oraz pochylni z balustradami dla osób niepełnosprawnych. W związku z
powyższym wniosek opiniowany jest negatywnie w oparciu o rozdział 4 § 12, pkt. 2 regulaminu budżetu obywatelskiego.
Projekt został odrzucony ze względu na prośbę wnioskodawcy.
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BO.OM.113/16 Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji pierwotnie zaproponowanego przez wnioskodawcę harmonogramu działań, wnioskodawca został w dniu 6 maja 2016
r. , zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przyjętym Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa, §11, ust. 1-3, wezwany poprzez
stosowną wiadomość e-mail do akceptacji zaproponowanych przez Wydział Spraw Społecznych zmian lub do przedstawienia własnej propozycji w terminie do 5 dni
roboczych. W związku z brakiem odpowiedzi na ww. wiadomość, Wydział Spraw Społecznych stwierdza, że:
1. Wobec obowiązującej Uchwały nr XXXVI/612/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późn. zm. z której wynika, że środki na realizację zadań ogólnomiejskiego
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2016 w wysokości 8 500 000 zł zaplanowane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej jedynie na rok 2017, w związku z czym
niemożliwe jest planowanie na rok 2016 wydatków związanych z realizacją projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2016.
2. Wobec faktu, iż harmonogram działań dla projektu ID: BO.OM.113/16 pn. „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych” w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę zakłada, że wybór operatora Funduszu miałby odbyć się w IV kwartale roku 2016, nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie tegoż projektu pod
względem prawnym. Wobec powyższego Wydział Spraw Społecznych podejmuje decyzję o negatywnej weryfikacji prawnej wniosku BO.OM.113/16.
Od powyższej decyzji wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia protestu wraz z uzasadnieniem do Prezydenta Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie 3
dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku weryfikacji, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przyjętym
Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa, §14.
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BO.OM.118/16 Miejska galeria sztuki na bulwarach wiślanych

Wnioskodawca, pomimo przekazanej telefonicznie w dniu 20 kwietnia br. informacji, nie dostarczył wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego
miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania, w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
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BO.OM.119/16

Baby stacja rowerowa -rozbudowa systemu
wypożyczania rowerów

Opiniuje się negatywnie zadanie budżetu obywatelskiego pn. "Baby stacja rowerowa – rozbudowa systemu wypożyczalni rowerów" nr BO.OM.119/2016. ZIKiT
przeprowadził postępowanie mające na celu wybór operatora koncesyjnego za rozwój i zarządzanie systemem roweru miejskiego w latach 2016-2024 w wyniku, którego
w maju 2016 wybrano najkorzystniejszą ofertę. W ramach koncesji począwszy od roku 2016 ZIKiT będzie nabywał jedynie usługę polegającą na utrzymaniu systemu
roweru miejskiego (rozliczaną w modelu jednolitej opłaty za tzw. rowero-miesiąc), nie będzie zaś jak do tej pory właścicielem sprzętu. System będzie składał się
docelowo z 1500 rowerów przeznaczonych do poruszania się wyłącznie osób dorosłych. Koncesja nie przewiduje uruchomienia stacji rowerów dziecięcych. Nie możliwe
jest także zawarcie porozumienia z operatorem, który mógłby uruchomić stacje rowerków dziecięcych za dodatkowe środki pochodzące np. z budżetu obywatelskiego,
ponieważ nie została jeszcze podpisana umowa koncesji. Aktualnie ZIKiT czeka na odniesienie się sądu do skarg złożonych do przeprowadzonego postępowania. W
związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 4 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniowany jest negatywnie.
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BO.OM.121/16

Budowa chodnika do Opactwa Benedyktynów
w Tyńcu

Z uwagi na zmienną szerokość działki drogowej (od około 6,40 m do około 11 m), istniejące uzbrojenie w pasie jezdnym (rurociąg tłoczny, kanalizacja sanitarna)
konieczne jest wykonanie przebudowy/rozbudowy ul. Benedyktyńskiej celem właściwego usytuowania chodnika jak również niezbędnej kanalizacji opadowej.
Odbiornikiem kanalizacji opadowej będzie rów melioracyjny, który znajduje się na terenach prywatnych. Zgodnie z treścią § 12 pkt. 6 w/w Regulaminu nie mogą być
realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

BO.OM.133/16 MONITORING MIEJSKI PLACU NOWEGO

Po analizie treści projektu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stwierdza, że kwota wskazana przez projektodawcę jest wystarczająca do pokrycia
kosztów realizacji projektu. Jednakże po weryfikacji rocznych kosztów utrzymania projektu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stwierdza, że
przekraczają one dopuszczalny limit wskazany w § 12 pkt 3 regulaminu budżetu obywatelskiego tj. 30% wartości proponowanego zadania. Zgodnie z przyjętymi przez
Zespół zadaniowy ds. monitoringu w Krakowie standardami (opartymi na raporcie Najwyższej Izby Kontroli) postulowana przez projektodawcę liczba 8 kamer przypada
na jednego operatora monitoringu. Mając na uwadze, że projekt zakłada całodobowy odgląd obrazu koniecznym jest zatrudnienie do jego obsługi minimum 4, a zgodnie
z wytycznymi zawartymi w sprawozdaniu z prac Zespołu zadaniowego ds. monitoringu w Krakowie 5 operatorów. W tym miejscu należy wskazać, że wg. wyliczeń
Wydziału Budżetu Miasta roczny koszt utrzymania jednego stanowiska w mieście, w tym cywilnego pracownika Straży Miejskiej Miasta Krakowa (tj. jednostki
zapewniającej obsługę personalną systemu monitoringu miejskiego w Krakowie) wynosi 79 854 zł (po zaokrągleniu 80 000 zł). Mając powyższe na uwadze, roczne
koszty osobowe konieczne do poniesienia w związku z realizacją przedmiotowego projektu wynoszą 320 000 zł, a w przypadku uwzględnienia wytycznych Zespołu
zadaniowego ds. monitoringu w Krakowie co do niezbędnej ilości operatorów 400 000 zł. Ponadto, do generowanych przez projekt rocznych kosztów utrzymania
koniecznym jest uwzględnienie również nakładów związanych z zapewnieniem konserwacji oraz ewentualnej asysty technicznej związanej z jego eksploatacją.

BO.OM.134/16 Budowa chodników wzdłuż ulicy Łokietka

Podczas 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 2)
wymagany budżet całkowity na realizację zadania jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi § 8 ust. 2 Regulaminu. W celu budowy chodników wzdłuż ul.
Łokietka na odcinku od ul. Rybałtowskiej na odcinku od ul. Kaczorówka (dł. ok. 1 700 mb), konieczne jest zapewnienie prawidłowych warunków odwodnienia nowego
chodnika oraz całego pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji opadowej.
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BO.OM.135/16 Bezpieczna Pychowicka

BO.OM.143/16

Weź lekturę, oddaj makulaturę!

Podczas 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 2) wymagany
budżet całkowity na realizację zadania jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi § 8 ust. 2 Regulaminu. W celu budowy chodnika wzdłuż ul. Pychowickiej na
odcinku od ul. Norymberskiej do ul. Kobierzyńskiej (dł. ok. 700 mb), konieczne jest zapewnienie prawidłowych warunków odwodnienia nowego chodnika oraz całego
pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji ogólnospławnej.
Zgodnie z § 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. W
związku z powyższym, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Zgodnie z § 1 ww. Uchwały ze środków budżetu
obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu z zastrzeżeniem zapisów
zawartych w § 12. Prowadzenie punktu skupu surowców wtórnych nie jest zadaniem własnym gminy. Jednocześnie, Gmina nie może ponosić kosztów w postaci
gratyfikacji za oddaną przez mieszkańców makulaturę. Na terenie miasta działają przedsiębiorcy, posiadający stosowne zezwolenia, którzy prowadzą punktu skupu
surowców wtórnych w tym m.in. makulatury. Zasady tworzenia punktów odbioru (skupu) surowców wtórnych, w tym przypadku makulatury, określone są w ustawie z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923) do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci punktu skupu surowców (np. makulatury) wymagane
jest uzyskanie stosownego zezwolenia organu administracyjnego na zbieranie odpadów. Stworzenie punktu posiadającego dwie funkcje – pojemnika na makulaturę oraz
półek na książki może być mylące dla mieszkańców i w efekcie może spowodować, że książki będą także wrzucane do pojemnika razem z innymi odpadami
papierowymi. Projekt jest niezgodny z aktem prawa miejscowego tj. Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Kraków przyjętym Uchwałą nr
LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. uchwały to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku na terenie nieruchomości poprzez: 1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie, 2) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach
domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo-budowlanych) oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych i bioodpadów
(odpadów ulegających biodegradacji). Zasady według których właściciele, różnego typu, nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określają art. 4, 5, 6 i 7 uchwały (Regulaminu). Ponadto, Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LII/697/12 z dnia 11 lipca
2012 roku powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na
terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Realizując zapisy ww. uchwały Gmina Miejska Kraków i MPO Sp. z o. o. w Krakowie podpisały w dniu 7 czerwca 2013 roku
umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach powyższej uchwały i umowy
MPO Sp. z o.o. w Krakowie w imieniu Gminy Miejskiej Kraków m.in. objęło wszystkich właścicieli
nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ustanowiło selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące
frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, stworzyło punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250) właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 1) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 2) obsługi
administracyjnej tego systemu, 3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych finansowane są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowane są mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 684 gniazd. W każdym gnieździe znajduje się
pojemnik typu igloo („dzwon”) przeznaczony na zbiórkę wszelkiego rodzaju papieru i makulatury. Ponadto, na terenie Gminy funkcjonują dwa stacjonarne punkty do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ul. Nowohucka 1 i ul. Krzemieniecka 40), do których mieszkańcy bezpłatnie mogą oddawać odpady – w tym również
makulaturę.
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Smartfon - twój przyjaciel. Kurs obsługi
smartfona.
Aktywne bulwary wiślane-letnie centrum
BO.OM.154/16
Krakowa
BO.OM.150/16

Łącznik ścieżki rowerowej omijając ul.
BO.OM.157/16
Widłakową i Tyniecką

Wnioskodawca wycofał projekt 24 maja 2016 r.
Niezgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie budowy infrastruktury sportowej na Bulwarach Wiślanych.
Budowa ciągu rowerowego postulowanego w projekcie BO.OM.157/16 pn. Łącznik ścieżki rowerowej omijając ul. Widłakową i Tyniecką nie jest możliwa do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ działki, na których przewidziano realizacje projektu są własnością osób prywatnych (działki nr 473/3, 3/6, 3/10 obr. 7
Podgórze), bądź znajdują się we władaniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (działki nr 257/2, 304/7obr. 5 Podgórze). W związku z
powyższym zgodnie z § 12 punkt 6 i 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego
Miasta Krakowa projekt opiniowany jest negatywnie.
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BO.OM.160/16 Hejnał na żądanie - grająca jezdnia
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Dokończenie brakującego odcinka Młynówki
BO.OM.164/16
Królewskiej

Aleja 3–go Maja objęta jest ochroną konserwatorską wynikającą z wpisania Błoń Krakowskich do rejestru zabytków (A111-4). Ponadto część drogi objęta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie”. Proponowane działanie spowodowałoby zwiększenie w tej prestiżowej lokalizacji
poziomu hałasu, który negatywnie wpłynąłby na ptaki i zwierzęta bytujące na Błoniach i w Parku Jordana. Wytypowana lokalizacja nakładki na asfalt to krótki odcinek
drogi, na którym trudne jest utrzymanie stałej prędkości, niezbędnej do właściwego odtworzenia melodii. Tego typu rozwiązania nie powinny być stosowane na terenach
zabudowanych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych, gdyż mogą być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców z uwagi na emitowanie dodatkowego hałasu. Informujemy
ponadto, że propozycja zadania została zaopiniowana negatywnie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska UMK.
§12 p. 6 - w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym
prawa własności
Proponowana trasa alejki spacerowo-rowerowej przebiega wzdłuż koryta rzeki Młynówki na wysokości ul. Zygmunta Starego. Z uwagi na to, że tereny okalające
wytyczoną trasę ścieżki stanowią głównie własność prywatną, a sam obszar koryta rzeki mocno porośnięty jest drzewami i krzewami - brak jest możliwości realizacji
inwestycji. Realizacja zadania wiązałby się z koniecznością wykonania projektu budowlanego, uzyskaniem wszelkich pozwoleń niezbędnych w celu realizacji inwestycji,
wycinki kolidujących drzew i krzewów a jednocześnie uszczupleniem wartości przyrodniczej w/w obszaru. Dodatkowo konieczne byłoby pozyskanie środków na
wykupienie części terenów będących własnością prywatną.
Wnioskodawca nie był w stanie uzupełnić wniosku o niezbędne dokumenty wyrażające gotowość do współpracy przy jego realizacji. Zdecydował o wycofaniu wniosku z
dalszego procedowania.

Rok 2017 w Krakowie rokiem Zbigniewa
Cybulskiego
ReAnimacja Parku Bednarskiego- rewitalizacja
BO.OM.169/16
Parku
Zadbaj o najpiękniejszą trasę spacerową BO.OM.170/16
Sikornik

Negatywna opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Obecnie trawają prace przedprojektowe do kompleksowego projektu rewaloryzacji parku.
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BO.OM.175/16 Przebudowa ul.Generała J.Karcza

Podczas 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 2) wymagany budżet całkowity na realizację zadania jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi § 8 ust. 2 regulaminu.
- zgodnie z treścią § 12 pkt 7) planowane do realizacji zadanie znajduje się częściowo na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków. W celu położenia
nakładki asfaltowej na ul. Gen. J. Karcza na odcinku od ul. Kozienickiej w kierunku ul. Brucknera – dł. ok. 450 m, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej
przebudowy ulicy do parametrów technicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zapewnienie prawidłowych warunków odwodnienia poprzez budowę kanalizacji
opadowej. Powyższe wiąże się z koniecznością wejścia w działki nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków. W ubiegłych latach wnoszone były skargi dot.
zalewania terenów położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Dla prawidłowego odwodnienia ulicy konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie kanału opadowego, z
wylotem do pot. Kostrzeckiego (w zarządzie MZMiUW w Krakowie ul. szlak 73), przebiegającego wzdłuż ul. Brucknera.
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BO.OM.176/16
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Mosty na rzekach to gotowe tunele dla
BO.OM.179/16
biegaczy i rowerzystów

49
50
51

BO.OM.166/16

Asfaltowa alejka od Bunkra Sztuki do przejścia
dla pieszych

Projekt odrzucony. Zgodnie z § 12 p.7 nie mogą być realizowane zadania, "które są planowane do realizacji na gruntach nienależących do Gminy Miejskiej Kraków".

W związku z brakiem dostarczenia wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania oraz
brakiem kontaktu ze strony Wnioskodawcy projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
Realizacja projektu nie jest możliwa w ramach budżetu obywatelskiego z uwagi na fakt, iż miejsca wykonania proponowanych przejść pod mostami zlokalizowane są na
działkach, które nie stanowią własności Gminy Miejskiej Kraków (m.in. działki nr 409/1 obr. 14 Krowodrza, 549/5 obr. 12 Podgórze, 288/33 obr. 30 Podgórze, 288/37
obr. 30 Podgórze, 304 obr. 32 Podgórze, 539/5 obr. 32 Podgórze, 271 obr. 16 Śródmieście) i w większości znajdują się we władaniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych bądź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 6 i 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16
grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniowany jest negatywnie.
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BO.OM.183/16

Chcesz mieć zniżkę na bilety - oddaj butle typu
PETy!

Zgodnie z § 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. W
związku z powyższym, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Zgodnie z § 1 ww. Uchwały ze środków budżetu
obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu z zastrzeżeniem zapisów
zawartych w § 12. Prowadzenie punktu skupu surowców wtórnych nie jest zadaniem własnym gminy. Jednocześnie, Gmina nie może ponosić kosztów w postaci
gratyfikacji za oddane przez mieszkańców butelki PET. Na terenie miasta działają przedsiębiorcy, posiadający stosowne zezwolenia, którzy prowadzą punktu skupu
surowców wtórnych w tym m.in. tworzyw sztucznych. Zasady tworzenia punktów odbioru (skupu) surowców wtórnych, w tym przypadku makulatury, określone są w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09
grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923) do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci punktu skupu surowców (np. tworzyw
sztucznych, w tym butelek PET) wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia organu administracyjnego na zbieranie odpadów. Realizacja proponowanego zadania
będzie skutkować obniżeniem wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które stanowią dochód Budżetu Miasta Krakowa o ok. 200 tys. zł w skali roku.
Ponadto w chwili obecnej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest na etapie wyłaniania Koncesjonariusza, który będzie się zajmował obsługą
Systemu Rowerów Miejskich na lata 2016-2024. W związku z powyższym nie ma możliwości narzucenia Koncesjonariuszowi, aby system dopuszczał założoną we
wniosku funkcjonalność. Projekt jest niezgodny z aktem prawa miejscowego tj. Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Kraków przyjętym
Uchwałą nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012r. Zgodnie z art.3. ust. 1. ww. uchwały to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, 2) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w
gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo-budowlanych) oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych i
bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji). Zasady według których właściciele, różnego typu, nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określają art.4, 5, 6 i 7 uchwały (Regulaminu). Ponadto, Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LII/697/12 z dnia
11 lipca 2012 roku powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku
na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Realizując zapisy ww. uchwały Gmina Miejska Kraków i MPO Sp. z o. o.

w Krakowie podpisały w dniu 7 czerwca 2013 roku umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej
Kraków. W ramach powyższej uchwały i umowy MPO Sp. z o.o. w Krakowie w imieniu Gminy Miejskiej Kraków m.in. objęło wszystkich właścicieli nieruchomości na
terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ustanowiło selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące frakcje odpadów:
papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji, stworzyło punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Zgodnie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) właściciele
nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych finansowane są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków
zlokalizowane są mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 684 gniazd. W każdym gnieździe znajduje się pojemnik typu igloo („dzwon”)
przeznaczony na zbiórkę wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, w tym butelek PET. Ponadto, na terenie Gminy funkcjonują dwa stacjonarne punkty do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (ul. Nowohucka 1 i ul. Krzemieniecka 40), do których mieszkańcy bezpłatnie mogą oddawać wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, w
tym butelki PET.
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BO.OM.185/16 Interaktywne Centrum Historii Wisły Kraków
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BO.OM.186/16 Obserwatorium atmosferyczne
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BO.OM.188/16 Szkoła Retoryki
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BO.OM.192/16 Uciążliwy Sąsiad - jak sobie z nim radzić

Projekt nie może być realizowany przez ZIS ze względu na brak deklaracji współpracy ze strony instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie muzeów na terenie Miasta
Krakowa oraz ze względu na naruszenie praw własności do wartości niematerialnych i prawnych klubu sportowego Wisła Kraków SSA ( własność prywatna).
Rozdział 4 § 12 pkt 4 regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa ("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").
Pomimo wezwania do usunięcia braków formalnych (mail z dnia 6 maja 2016 r.) Wnioskodawca nie przedstawił pisemnych oświadczeń o gotowości do współpracy
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych przewidzianych do udziału w projekcie oraz nie dokonał modyfikacji w zakresie ogólnodostępności efektów zadania dla
mieszkańców miasta (ze szczegółowego opisu propozycji zadania wynika, że adresatami projektu będą uczniowie 16 krakowskich szkół. Zatem, efekty projektu będą
dostępne jedynie dla uczniów wybranych szkół). W związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów §12 ust. 1 i 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, o czym poinformowano
Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Propozycja zadania pn. Szkoła Retoryki, została złożona również w ubiegłorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego i została odrzucona w związku z brakiem oświadczeń dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych przewidzianych do współpracy w ramach realizacji
propozycji tego zadania.
Wnioskodawca wycofał projekt 23 maja 2016 r.
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BO.OM.193/16

Kompozycja przestrzenna przed Synagogą
Tempel
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BO.OM.199/16 Edukacja w Walce ze Smogiem
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BO.OM.202/16
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BO.OM.203/16

Podczas 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 opiniuje się negatywnie. Zgodnie z opinią
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, jedyną dopuszczalną ze stanowiska konserwatorskiego i nie kolidującą z historycznym otoczeniem, formą upamiętnienia
przekroczenia progu Synagogi Tempel przez kardynała Karola Wojtyłę jest umieszczenie tablicy pamiątkowej na ogrodzeniu synagogi. W związku z powyższym zadanie
nie może być realizowane gdyż przedmiotowy teren jest własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Zgodnie z treścią Rozdz. 4 § 12 pkt. 6 i 7 w/w Regulaminu nie
mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności (…), które są planowane do realizacji na
gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków (…),
W związku z wnioskiem, który wpłynął do Wydziału Kształtowania Środowiska w ramach propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego pn. „Edukacja w walce ze
smogiem” informujemy, że Wnioskodawca planuje organizację zajęć dotyczących problematyki związanej ze smogiem w szkołach podstawowych i przedszkolach. W
gimnazjach zajęcia te mają być powiązane z lekcjami fizyki. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.
2156 z późn. zm.) za organizacją pracy szkoły, w tym za realizację zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych odbywających się na terenie szkoły odpowiada
dyrektor szkoły lub placówki. Ponadto, zgodnie z art. 5a Ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Jednocześnie wnioskodawca nie precyzuje ile dzieci/ uczniów zostanie objętych
wsparciem i czy zajęcia miałyby odbywać się w trakcie czasu lekcyjnego, w godzinach popołudniowych, ale na terenie szkoły, czy też w dni wolne od nauki. W każdym
z tych przypadków w placówkach pojawiają się problematyczne kwestie organizacyjne, a także związane z bezpieczeństwem i opieką nad uczniami w trakcie
prowadzenia zajęć. Wnioskodawca nie dość szczegółowo sygnalizuje pewne kwestie, bez koniecznego ich rozwinięcia, w tym wspólne działania z instytucjami (Straż
Pożarna, cech Kominiarski) czy nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi (pomoc w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, praktyki dla przyszłych nauczycieli).
W związku z powyższym, zasadnym byłoby uzyskanie pisemnych oświadczeń o gotowości do współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli szkół
wyższych, Straży Pożarnej i cechu Kominiarskiego do udziału w propozycji zadania, o czym wnioskodawca został poinformowany drogą mailową i telefoniczną.
Ponadto, wnioskodawca zakłada przygotowanie biuletynu i komiksu, współpracę z Gazetą Wyborczą i MPK w zakresie reklamy oraz imprezy plenerowe. Jednakże
przedmiotowy wniosek zawiera zbyt mało szczegółowych danych, aby można było jednoznacznie ocenić adekwatność kalkulacji kosztów do zasięgu i skali planowanych
działań. Mając powyższe na uwadze, pomimo poinformowania wnioskodawcy o konieczności przedłożenia pisemnych oświadczeń wspomnianych podmiotów do udziału
w propozycji oraz doszczegółowienia informacji zawartych we wniosku, wnioskodawca nie dokonał uzupełnień ani modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji zadania.
W związku z tym, zgodnie z §12 ust. 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (załącznik do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16
grudnia 2015 r.) tut. Wydział opiniuje propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego pn. „Edukacja w walce ze smogiem” negatywnie.

Remont chodnika os strony ul. S.
Wojciechowskiego

W trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 20 kwietnia br., godz. 09:40 Wnioskodawca zadecydował o wycofaniu projektu.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Nowohuckiej

Droga dla rowerów po zachodniej stronie ul. Nowohuckiej na odcinkach ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej oraz od ul. Ciepłowniczej do Ronda Dywizjonu 308 będzie
realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowanych przez Unię Europejską w najbliższych latach. Dla przedmiotowej inwestycji
została opracowana dokumentacja projektowa (http://rowery.zikit.pl/audyt/przebudowa-ul-nowohuckiej-w-zakresie-budowy-drogi-rowerowej/).
Ciągi piesze na Moście Nowohuckim nie spełniają parametrów, które pozwoliłyby na oficjalne dopuszczenie na nim ruchu rowerowego, a co z tym związane podniesienie
barier (szerokość mniejsza niż 2m).
Przeanalizowano także możliwość wykonania drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Nowohuckiej. Okazało się jednak, że realizacja nie jest niestety możliwa bez
wykraczania poza granice pasa drogowego. Wykonanie drogi dla rowerów wiązałoby się z koniecznością wykorzystania terenów niebędących własnością Gminy
Miejskiej Kraków (m.in. działki 1/1 obr. 54 Nowa Huta – działka oddana w użytkowanie wieczyste, 1 /2 obr. 18 Podgórze). W związku z powyższym zgodnie z § 12
punkt 4,6 i 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt
opiniowany jest negatywnie.

BO.OM.206/16 Miejska sieć WIFI na Bulwarach Wiślanych

Autor wniosku w sposób następujący scharakteryzował zadanie: „Projekt budowy darmowej sieci WIFI na bulwarach Wiślanych przy okazji trwającego montażu
oświetlenia. Monetyzacja sieci spowoduje odciążenie finansowe dla miasta i zapewni finansowanie na modernizację i utrzymanie infrastruktury”. W związku z
powyższym Wydział Informatyki UMK wystąpił o opinię w tej sprawie do: ZIKiT – w zakresie możliwości budowy sieci przy okazji montażu oświetlenia, Zespołu
Radców Prawnych – w zakresie możliwości monetyzacji sieci, a konkretnie, czy możliwe jest finansowanie takiego zadania z dystrybucji reklam (w taki sposób
Wnioskodawca wyjaśnił znaczenie słowa monetyzacja w części „Szczegółowy opis propozycji zadania).W efekcie uzyskano następujące stanowiska: ZIKiT
poinformował, że Wykonawca prac związanych z modernizacją oświetlenia w dniu 13.05.2016 r. zgłosił zakończenie ich wykonywania, co uniemożliwia budowę sieci
WIFI „przy okazji trwającego montażu oświetlenia”. Ponadto, w swojej opinii wskazał, iż zadanie związane z modernizacją oświetlenia na bulwarach wiślanych
realizowane było w ramach pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę powyższe, dla budowy sieci WIFI konieczna będzie budowa niezależnej sieci informatycznej,
niezwiązanej z siecią oświetleniową. Do realizacji sieci konieczne będzie opracowanie pełnej dokumentacji technicznej z niezbędnymi uzgodnieniami. Zespół Radców
Prawnych – szczegółowo odnosząc się do zasad finansowania sieci wskazanych przez Wnioskodawcę, zauważył, iż cyt: „Wskazany przez wnioskodawcę sposób
sfinansowania i utrzymania miejskiej sieci WiFi na bulwarach wiślanych jest niedopuszczalny ze względu na ustawowy zakaz prowadzenia przez gminę działalności
promującej inne podmioty i zasadę budżetową niefunduszowania”. Posiłkując się otrzymanymi opiniami, wskazującymi jednoznacznie, iż realizacja zadania w formule
finansowej i technicznej proponowanej przez Wykonawcę nie jest możliwa, Wydział Informatyki opiniuje wniosek negatywnie, co znajduje uzasadnienie w Regulaminie
budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (załącznik do uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.): § 12 W ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 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.

1. System informowania o stanie jakości powietrza w Krakowie już funkcjonuje. Informacje w zakresie danych pomiarowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w
Krakowie i województwie małopolskim prezentowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl.
Informacje
te
dostępne
są
także
poprzez
aplikacje
na
telefon:
jakość
powietrza
w
Polsce,
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/conntent/mobile_app, w której Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych
funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udostępnia aplikacje: Regionalny
System Ostrzegania, informującą o przypadkach wprowadzenia II lub III stopnia zanieczyszczeniem powietrza. Dodatkowo również w ramach serwisu istnieje
możliwość otrzymywania na e-maila newslettera z informacją o mierzonym i prognozowanym poziomie zanieczyszczenia powietrza w trzech opcjach: codziennego,
ostrzegawczego i alarmowego oraz wyborem obszaru województwa, którego mają dotyczyć informacje. Funkcjonują aplikacje na telefony komórkowe, które
umożliwiają obserwację pomiarów lub prognoz zanieczyszczeń. Lista aplikacji zamieszczona jest na stronie http://powietrze.malopolska.pl/aplikacje/. Aplikacje dają
możliwość śledzenia sytuacji na bieżąco, w każdym momencie użycia aplikacji i zawierają więcej informacji niż sms, w tym przedstawiają dane również w formie
graficznej. Według informacji uzyskanych z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, w sytuacjach szczególnych zagrożeń
możliwe jest również, we współpracy z Ministrem Administracji i Cyfryzacji informowanie za pośrednictwem sms. Na wniosek mieszkańca istnieje możliwość
przekazywania informacji sms, w sytuacji szczególnego zagrożenia. Od lipca 2015 roku, informacje o stanie powietrza umieszczane są również (przez MPK S.A., na
podstawie danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) na: - wyświetlaczach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej oraz - na paskach
informacyjnych monitorów znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej które są wyposażone w odpowiedni system. Dane te są emitowane trzy razy dziennie
(na tablicach na przystankach są wyświetlane przez 15 minut, a w tramwajach i autobusach przez dwie godziny). Po ogłoszeniu przez Centrum Zarzadzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa alarmu smogowego informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza są emitowane co dwie godziny od 6.15 do 20.15 (na
przystankach są wyświetlane przez 15 minut, a w tramwajach i autobusach bez przerwy) i są aktualizowane osiem razy dziennie (o godz. 6.15, 8.15, 10.15, 12.15,
14.15, 16.15, 18.15, 20.15). Emitowane są także od godz. ok. 18.00 do 24.00 kolejnego dnia bez przerwy informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji dla osób
jadących z dowodem rejestracyjnym. Odnosząc się do wyświetlania informacji w sposób ciągły MPK SA negatywnie opiniuje zamieszczanie informacji na tablicach
znajdujących się na przystankach w ten sposób, gdyż nadmiar informacji spowoduje nieczytelność komunikatów o zatrzymaniach w ruchu i zmianach tras (pismo znak:
DZ-0610-5-09/16 z dnia 10.05.2016 r.). Również negatywne stanowisko w zakresie ciągłego prezentowania wyników przedstawił Zarząd Infrastruktury Komunalnej i
Transportu (pismo znak: TO.6122.49.2016 z
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BO.OM.211/16

Czyste niebo nad Krakowem

dnia 18.05.2016 r.), w opinii którego tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zainstalowane zostały na przystankach komunikacji miejskiej w Krakowie w celu
przekazywania informacji pasażerom o prognozowanym odjeździe pociągów tramwajowych z przystanku. Dodatkowo, ostatnia linijka na wyświetlaczach przeznaczona
jest do przekazywania informacji o utrudnieniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linijka ta powinna pozostawać możliwie jak najdłużej pusta w sytuacji, gdy
nie występują żadne utrudnienia, tak aby w przypadku pojawienia się komunikatu, pasażerowie od razu zwracali na niego uwagę. Nieustanna prezentacja komunikatów
o zanieczyszczeniu skutkowałaby sytuacją, w której pasażerowie przestaliby zwracać uwagę na wyświetlane tam informacje. Z tego względu pożądana jest jak
najmniejsza liczna prezentowanych tam treści i powinny być one związane wyłącznie z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Krakowie. Obecnie funkcjonujące
rozwiązanie w zakresie prezentacji informacji o stanie jakości powietrza zostało wypracowane w porozumieniu z Doradcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości
Powietrza. Wyświetlanie komunikatów w sposób ciągły według stanowiska ZIKiT nie jest możliwe.
2. Negatywny wpływ znaków świetlnych świecących światłem stałym – dobrze widocznym z większych odległości na krajobraz kulturowy (negatywne stanowiska Biura
Planowania Przestrzennego i Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków). Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zwraca uwagę, iż zaproponowany
w projekcie sposób przekazywania informacji poprzez: „punkty świetlne (led) będące wizualizacją danych w systemie ciągłym i komunikatów specjalnych –
udostępnianych na budynkach użyteczności publicznej „znaki świetlne świecące światłem stałym – dobrze widoczne z większych odległości, jak również możliwość
implementacji na budynkach prywatnych na wniosek ich właścicieli. Minimum 50 punktów świetlnych w dobrze widocznych z większych odległości miejscach” może
wpłynąć negatywnie na krajobraz kulturowy. Zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym jest zjawiskiem coraz częstszym, jego wzrost obserwuje się, szczególnie
na obszarach silnie zurbanizowanych. Mając na uwadze powyższe oraz zaproponowaną dużą liczbę punktów świetlnych (minimum 50) w dobrze widocznych z dużych
odległości miejscach, opinia również w tym zakresie pozostaje negatywna. Również Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków opiniuje negatywnie działania
dotyczące punktów świetlnych na budynkach leżących w strefie ochrony konserwatorskiej, informując ponadto, iż wiele obszarów Miasta Krakowa objętych jest
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (obowiązujące, sporządzane), które w większości mówią o braku możliwości umieszczania na budynkach
nośników informacyjno-reklamowych w formie wyświetlaczy świecących światłem o zmiennym natężeniu. Jednocześnie na terenie objętym uchwałą w sprawie
utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (uchwała Rady Miasta Krakowa Nr: CVI/1547/10 z dnia 3 listopada 2010 r.) obowiązuje zakaz
umieszczania nośników informacji wizualnej o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, neonów oraz
światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego.
3. Realizacja zadania na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków jest niezgodna z uchwałą w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego.
Zgodnie z § 12 pkt. 5 regulaminu „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania które są

planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków”, wobec powyższego realizacjapunktów świetlnych na budynkach prywatnych
właścicieli na ich wniosek, nie spełnia w tym zakresie warunków regulaminu. 4. Tworzenie kolejnych systemów budzi wątpliwości z punktu widzenia treści art. 44 ust. 3
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885). Zgodnie z art. 44 ust. 3 ww. ustawy 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. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6.10.2015 r. IIISA „racjonalne wydatkowanie środków oznacza
ich oszczędne i obiektywnie zasadne wydawanie, w celu osiągnięcia spodziewanych efektów.” W sytuacji gdy obecnie system informowania o prognozowanym poziomie
zanieczyszczeń powietrza zarówno w Krakowie, jak i w całej Małopolsce funkcjonuje, realizacja przedmiotowego wniosku obywatelskiego nie jest zasadna w świetle
ww. artykułu o finansach publicznych. Ponadto informujemy: Wydział Informatyki Urzędu Miasta Krakowa przekazał negatywną opinię w zakresie zaproponowanych
kosztów wykonania systemu z uwagi na poniższe aspekty, w szczególności: - Koszt uruchomienia systemu jest niedoszacowany o około 50 % (powyższe odnosi się do
dwóch pierwszych pozycji kosztorysu; bez odniesienia się do kosztów tablic, punktów świetlnych i marketingu). - Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej kosztów
utrzymania systemu w przyszłości; można założyć że będzie to około 20 % wartości wykonania systemu rocznie. Również zdaniem Wydziału Architektury i Urbanistyki,
koszty realizacji przedsięwzięcia zostały niedoszacowane, nie uwzględniono kosztów związanych przygotowaniem dokumentacji, w tym projektów budowlanych, map
wynikających z ewentualnej konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Niezależnie od powyższego wyjaśniamy, (mając na uwadze zapis uchwały NR
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiący, iż w ramach budżetu nie
mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły pisemnej
gotowości do współpracy w formie oświadczenia) Wydział Kształtowania Środowiska, z uwagi na fakt, iż nie dysponuje danymi dotyczącymi stanu powietrza, zwrócił
się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wyrażenie pisemnej gotowości współpracy, przy ewentualnej realizacji wniosku. W odpowiedzi Wojewódzki
Inspektorat, zajął stanowisko, iż bieżące dane pomiarowe dotyczące zanieczyszczenia powietrza są dostępne m.in. poprzez aplikacje na telefon: jakość powietrza w
Polsce, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/conntent/mobile_app, w której Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje dane z automatycznych stacji pomiarowych
funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz, że istnieje możliwość przekazywania na bieżąco danych pomiarowych dotyczących
zanieczyszczenia powietrza prezentowanych na stronie internetowej http://monitoring.krakow.pios.gov.pl.
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Aktywne Bulwary Wiślane - letnie centrum
Krakowa
Stacja rowerowa "Pychowice" - ul.
BO.OM.216/16
Tyniecka/Skalica
BO.OM.219/16 Przystanek Salwator
BO.OM.212/16

BO.OM.220/16 Krakowski rower miejski dla dzieci

W związku z brakiem dostarczenia wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania oraz
brakiem kontaktu ze strony Wnioskodawcy projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
W trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 20 kwietnia br., godz. 09:20 Wnioskodawca zadecydował o wycofaniu projektu.
Rezygnacja wnioskodawcy w dn. 31.05.2017
ZIKiT przeprowadził postępowanie mające na celu wybór operatora koncesyjnego za rozwój i zarządzanie systemem roweru miejskiego w latach 2016-2024, w wyniku
którego w maju 2016 wybrano najkorzystniejszą ofertę. W ramach koncesji począwszy od roku 2016 ZIKiT będzie nabywał jedynie usługę polegającą na utrzymaniu
systemu roweru miejskiego (rozliczaną w modelu jednolitej opłaty za tzw. rowero-miesiąc), nie będzie zaś jak do tej pory właścicielem sprzętu. System będzie składał się
docelowo z 1500 rowerów przeznaczonych do poruszania się wyłącznie osób dorosłych. Koncesja nie przewiduje uruchomienia stacji rowerów dziecięcych. Niemożliwe
jest także zawarcie porozumienia z operatorem, który mógłby uruchomić stacje rowerków dziecięcych za dodatkowe środki pochodzące np. z budżetu obywatelskiego,
ponieważ nie została jeszcze podpisana umowa koncesji. Aktualnie tut. Zarząd czeka na odniesienie się sądu do skarg złożonych do przeprowadzonego postępowania. W
związku z powyższym zgodnie z §12 punkt 4 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniowany jest negatywnie.

I Weryfikacja na podstawie kryterium określonego w § 1 Regulaminu - zgodność projektu z zadaniami własnymi Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z § 1 Regulaminu
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań
własnych gminy lub zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §12. Przedmiotem projektu jest dofinansowanie dla najbiedniejszych krakowskich
uczniów. Projekt nie przewiduje zamkniętego katalogu zawierającego określenie bezpośredniego przeznaczenia środków, wnioskodawca wyjaśnił, iż do decyzji
dyrektora szkoły należeć będzie decyzja czy celowe będzie sfinansowanie np. butów, obiadów w szkole czy wycieczki. Proponowany projekt mieści się w zadaniach
określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz 2156 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz 163 z późn. zm.). Zgodnie z art. 90p ust. 1 ustawy o systemie oświaty, udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym jest zadaniem własnym gminy. W myśl art. 90c ust. 1 i 2, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne oraz zasiłek
szkolny. Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy, należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, a także przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. II Weryfikacja na podstawie kryteriów określonych w § 12
Regulaminu. 1. Ogólnodostępność dla mieszkańców miasta. Przedmiotowy projekt dotyczy zadania o charakterze ogólnomiejskim, dlatego też powinien on spełniać
kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców miasta. Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu, pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom
całego miasta co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy. Zadanie powinno być realizowane w ogólnodostępnych przestrzeniach,
również nabór do udziału w planowanym przedsięwzięciu powinien być otwarty. Należałoby przyjąć, że kryterium to zostaje spełnione, jeżeli przynajmniej każdemu
członkowi grupy społecznej będącej adresatem zostanie zapewniony bezpośredni dostęp do efektu jego realizacji. Wnioskodawca przedstawił zgody dyrektorów 78
szkół, gotowych wziąć udział w projekcie. Z założeń projektu, w tym wyjaśnień wnioskodawcy wynika, że miał on być skierowany do uczniów wszystkich szkół
samorządowych z terenu gminy – jednakże nie wszyscy dyrektorzy placówek wyrazili zgodę na udział w projekcie. Równocześnie należy podkreślić, że w projekcie
nieprecyzyjnie określono grupę docelową – jak wynika z wyjaśnień przedstawionych przez zgłaszającego, do dyspozycji dyrektora szkoły zostanie przeznaczona kwota
będąca iloczynem liczby uczniów danej szkoły i kwoty 50 zł. O podziale tej kwoty pomiędzy najbardziej potrzebujących uczniów będzie decydował dyrektor po
konsultacjach z nauczycielami i radą rodziców. Zatem decyzja o tym jakie kryteria powodują zakwalifikowanie ucznia do grupy „najbiedniejszych”, pozostawałaby do
uznania dyrektora danej placówki. Odnosząc się do wyjaśnień zawartych w pkt 6 poniżej, a dotyczących możliwej formy realizacji zadania ale w ramach programu
osłonowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa należy podkreślić, że wówczas zgoda dyrektora placówki nie
byłaby wymagana, a możliwość ubiegania się o pomoc w oparciu o uchwałę dotyczyłaby wszystkich uczniów z terenu gminy spełniających wskazane przepisami

przesłanki. 2. Zgodność budżetu całkowitego przeznaczonego na realizację zadania z limitami finansowymi. Całkowity budżet na realizację projektowanego zadania
powinien być zgodny z limitami finansowym wskazanymi w § 8 ust. 2 Regulaminu. Zgodnie z powołanym zapisem, koszt realizacji zadania ogólnomiejskiego nie może
być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego, czyli 2 550 000 zł. oraz być niższy niż dwadzieścia
pięć tysięcy złotych. W zgłoszonym projekcie, szacunkowy koszt został określony na 1 572 850 zł, a zatem realizacja zadania w proponowanym kształcie mieściłaby się
w wyznaczonym limicie. Wnioskodawca wyjaśnił, iż przyjął założenie, że każda szkoła samorządowa będzie brała udział w projekcie i dlatego kwota przeliczeniowa (w
wysokości 50 zł na ucznia) została określona na takim poziomie, który umożliwia zachowanie zgodności z limitem finansowym. Odnosząc się ponownie do wyjaśnień
zawartych w pkt 6 poniżej, a dotyczących możliwej formy realizacji zadania ale w ramach ustawy o pomocy społecznej w oparciu o program osłonowy należy zaznaczyć,
iż przyjęcie takiego rozwiązania wymagałoby także dokonania weryfikacji kalkulacji budżetu projektu, uwzględniającej tak koszty realizacji związane z prowadzeniem
postępowań administracyjnych i realizacją świadczeń jak i liczbę uprawnionych do otrzymania pomocy i jej wysokość, co wynika bezpośrednio z konieczności określenia
kryteriów przyznawania świadczenia i jego wymiaru. 3. Koszty po realizacji zadania. Realizacja zadania nie generuje kosztów utrzymania po zakończeniu jego realizacji.
4. Zgodność z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Z uwagi na obszar problemowy w którego sferze oddziaływania pozostaje zgłoszony projekt, należy poddać go analizie w
szczególności pod kątem jego zgodności z uchwałą NR XXXI/524/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020. W załączniku nr 1 do powyższej uchwały, jako jedną z dziedzin planowania strategicznego, wskazano wspieranie
rodziny, a w jej ramach, jako jeden z trzech obszarów problemowych określono trudności rodzin w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych wynikające z niskich
dochodów, związane miedzy innymi z wychowywaniem dzieci w rodzinach niepełnych, pozostawaniem bez pracy lub obecnością osoby niepełnosprawnej w rodzinie. W
związku z powyższym, jako cel operacyjny wskazano w Strategii zapewnienie możliwie pełnego dostępu do świadczeń wspierających rodzinę w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb bytowych, przy uwzględnieniu konieczności zaangażowania rodziny w rozwiązywanie jej problemów. Jak podkreślono, kluczową kwestią jest
pełne wykorzystanie cechy szczególnej świadczeń z pomocy społecznej, którą jest powiązanie jej otrzymywania z obowiązkiem współpracy w rozwiązywaniu trudnej
sytuacji rodziny. Analiza opisu proponowanego w ramach budżetu obywatelskiego zadania prowadzi do wniosku, iż jego realizacja nie wpisuje się w zakreślone powyżej
cele z uwagi na to, że zakłada wyłącznie wsparcie finansowe nie połączone z działaniami nakierunkowanymi na przyczynę danego stanu rzeczy i próbę jego rozwiązania.
5. Współpraca instytucjonalna Wnioskodawca przedstawił zgody dyrektorów 78 szkół o gotowości do współpracy. Zaznaczyć jednak należy, że nie są to zgody
dyrektorów wszystkich placówek funkcjonujących na terenie gminy. Jak zostało to wskazane w pkt 1, wnioskodawca wyjaśnił, iż pozostałe szkoły nie wyraziły takiej
zgody. Podkreślić należy, iż w przypadku wskazanej w pkt 6 poniżej możliwości realizacji zadania w
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ramach odpowiedniego programu pomocy społecznej, zgoda dyrektorów szkół nie byłaby wymagana. Przyjęcie ww. programu wymagałoby natomiast odpowiedniej
uchwały Rady Miasta Krakowa, a realizatorem zadania byłby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 6. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, prawami osób
trzecich w tym prawem własności. Zadania gminy w zakresie wskazanym w pkt I powyżej, realizowane są w określony przepisami prawa sposób. Zgodnie z art. 90c ust.
1 i 2 ustawy o systemie oświaty, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Stypendium szkolne może
otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, może być ono udzielone w szczególności w formie
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 514 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji z
powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie zasiłku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisami
ustawy o systemie oświaty, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w
którym określa w szczególności: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności,
o których mowa w art. 90d ust. 1; 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy; 3) tryb i
sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. W oparciu o ww. przepis Rada Miasta
Krakowa podjęła uchwałę Nr XXI/254/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa. Stosownie natomiast do art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia posiłku i
niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Ponadto, zgodnie z art. 39 ww. ustawy, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek
celowy, może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu odzieży czy żywności. Ponadto, w oparciu o art. 41 ustawy o pomocy
społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek
celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi, jak również
zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na tę pomoc. Świadczenia te przyznawane są w drodze
decyzji administracyjnej. Na terenie gminy, obowiązują przepisy Uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia
programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania.

Uchwałą tę przyjęto w oparciu o Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.) Uchwała Rady Ministrów dopuszcza udzielenie pomocy w formie posiłków oraz
zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o
pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł, a w przypadku rodzin – 771 zł na osobę. Gmina Miejska Kraków, na podstawie Uchwały Rady Miasta
Krakowa, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do
otrzymania wsparcia. Osoby i rodziny, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, a jednocześnie nie przekracza 200% kryterium dochodowego,
otrzymują pomoc w formie posiłku za odpłatnością w wysokości 25% kosztu posiłku. W przypadku uczniów, korzystających ze zbiorowego żywienia w szkole,
kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków zostało podniesione do 200%. Natomiast uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest
wyższy niż 200%, lecz nie przekracza 250% kryterium, mogą zostać objęci pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia. Ponadto na
podstawie §8 uchwały Rady Miasta Krakowa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko, wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub
przedszkola może udzielić pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub
dziecka, o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana jest wówczas bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia. Mając na uwadze powyższe, należy w
pierwszej kolejności stwierdzić, że cele zakładane przez wnioskodawcę, są realizowane w ramach funkcjonującego już na terenie gminy systemu świadczeń.
Przedstawiony projekt odnosi się do sfery zadań własnych gminy, polegających w szczególności na pomocy materialnej o charakterze socjalnym adresowanej do uczniów
i zapewnieniu posiłku, które realizowane są w sposób ciągły. Na terenie gminy funkcjonuje już adekwatny system wsparcia – nie tylko poprzez dostępność świadczeń, o
których mowa w ustawie o systemie oświaty i ustawie o pomocy społecznej, ale również w związku z realizacją rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
Przechodząc bezpośrednio do założeń weryfikowanego projektu – zgodnie z jego treścią, przedmiotem jest wsparcie finansowe przeznaczone dla najbiedniejszych
krakowskich uczniów. W projekcie założono że na szkołę, do dyspozycji jej dyrektora, zostanie przeznaczona kwota będąca iloczynem liczby uczniów danej szkoły i
kwoty 50 zł. O podziale tej kwoty pomiędzy najbardziej potrzebujących uczniów będzie decydował dyrektor szkoły po konsultacjach z nauczycielami i radą rodziców.
Wnioskodawca wyjaśnił, iż kwota 50 zł na dziecko jest wyłącznie kwotą obliczeniową i nie oznacza dosłownego przekazania takiej kwoty na każde dziecko, wskazał
również, iż projekt nie przewiduje zamkniętego katalogu zawierającego określenie bezpośredniego przeznaczenia środków i to do decyzji dyrektora szkoły należeć
będzie decyzja czy celowe będzie sfinansowanie butów, obiadów w szkole czy wycieczki. Analiza projektu prowadzi do wniosku, że sposób realizacji proponowanego
zadania, jest niezgodny z cytowanymi powyżej przepisami ustawy o systemie oświaty oraz ustawy pomocy społecznej, jak również aktami prawa miejscowego. Przepisy
te określają tak formy pomocy jak również kryteria i tryb jej przyznawania (postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji przez organ) oraz sposób

realizacji świadczeń. Należy zwrócić uwagę, iż brak konkretyzacji przesłanek pozwalających określić grupę docelową oraz brak zakreślenia ram dla przeznaczenia
środków finansowych i pozostawienie decyzji w tym zakresie dyrektorowi szkoły powoduje, iż krąg osób uprawnionych do pomocy, a także przeznaczenie środków nie
byłyby zgodne z określonymi w powołanych wyżej przepisach. Na marginesie należy nadmienić, że w toku rozmów z wnioskodawcą przeanalizowano także możliwość
przekazywania środków finansowych do dyspozycji rad rodziców – rozwiązanie takie skonsultowano z Wydziałem Edukacji UMK, uzyskując odpowiedź negatywną. Jak
wyjaśniono, rada rodziców nie może otrzymywać środków z budżetów jednostki samorządu terytorialnego na swoja działalność. Rada może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki (ustawa o systemie oświaty nie wymienia tych
„innych” źródeł nawet przykładowo, ale intencje ustawodawcy obejmowały tą kategorią wpływy z ubocznej działalności szkoły np. wpływy z organizacji imprez
szkolnych, sprzedaży żywności i napojów uczniom). Wydatkowanie funduszy rada rodziców określa w swoim regulaminie. W przekazanych wyjaśnieniach Wydziału
Edukacji podkreślono ponadto, że rada jest wyłącznie wewnętrznym organem szkoły albo placówki oświatowej i jako społeczny organ opiniodawczy i wnioskodawczy
nie jest podmiotem gospodarki narodowej i nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. Ponadto nie jest jednostką zobligowaną do prowadzenia ksiąg
rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Dodatkowo zaznaczono, że gminna komisja
rewizyjna nie ma uprawnień do kontrolowania finansów gromadzonych i wydatkowanych przez radę rodziców, ma jednak prawo przeprowadzenia kontroli w szkole,
gdyż szkoła jest miejską jednostką organizacyjną. Przedstawiona powyżej argumentacja prowadzi do wniosku, że realizacja projektu w kształcie proponowanym przez
wnioskodawcę nie może zostać zaakceptowana. Należy zaznaczyć, mając na uwadze cel projektu, że przyznanie pomocy możliwe byłoby w oparciu o przepisy ustawy o
pomocy społecznej, w ramach lokalnego programu osłonowego. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Należy
jednak podkreślić, że przyjęcie takiego programu wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy, ponadto program taki powinien odnosić się do rozeznanych potrzeb – a
zatem poprzedzony powinien być odpowiednią analizą, a tym samym cel na jaki świadczenie może być przyznane powinien być dookreślony. Ponadto świadczenie takie
mogłoby przybrać formę zasiłku celowego bądź zasiłku celowego specjalnego, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Wymagałoby to także odniesienia się do
kryteriów dochodowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej i wysokości przyznawanej pomocy, także ewentualnie rozważenia możliwości podwyższenia
uchwałą rady gminy kryterium dochodowego w oparciu o art. 8 ust. 2 ww. ustawy (w tym określenia poziomu do jakiego kryterium należałoby podnieść). Wymagałoby
to ponadto badania sytuacji rodziny ucznia pod kątem spełnienia pozostałych, poza kryterium dochodowym, przesłanek z ustawy o pomocy społecznej i celu na jaki
pomoc ma zostać przyznana. Ponadto postępowanie w sprawie przyznania pomocy, odbywałoby się w trybie postępowania administracyjnego, w toku którego w
przypadku świadczeń z pomocy społecznej przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy. Wnioskodawca w toku konsultacji nie
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wyraził akceptacji dla przedstawionego powyżej rozwiązania. 7. Realizacja na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków. Nie dotyczy Wynik weryfikacji
Mając na uwadze przedstawione powyżej zastrzeżenia, proponowane zadanie należy ocenić negatywnie pod względem prawnym. Obok wskazanych w pkt. 1, 2, 4 oraz
5 zastrzeżeń należy podkreślić, iż realizacja projektu w proponowanej formie nie znajduje oparcia w cytowanych w pkt. 6 przepisach prawa. Wnioskodawca nie wskazał
w szczególności kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy oraz postulował przekazywanie środków w ramach uznania dyrektora szkoły (rady rodziców), nie
dopuszczając formy postępowania administracyjnego, nie jest więc możliwa realizacja tego projektu w ramach programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o
pomocy społecznej.
Wnioskodawca, pomimo przekazanej telefonicznie w dniu 20 kwietnia br. informacji, nie dostarczył wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego
miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania, w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
Budowa ciągu rowerowego postulowanego w projekcie BO.OM.224/16 pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podedworze" nie jest możliwa do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ przeważająca część działek, na których przewidziano realizacje projektu, czyli działki nr 518/5 oraz 2/4 obr. 61 Podgórze
jest oddana w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski Nowe. W związku z powyższym zgodnie z § 12 punkt 6 i 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa z
dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniowany jest negatywnie.
Wnioskodawca, pomimo przekazanej telefonicznie w dniu 20 kwietnia br. informacji, nie dostarczył wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego
miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania, w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
Przewidziane w propozycji strefowe zagospodarowanie przestrzeni wymaga kompleksowego projektu zagospodarowania terenu w związku z tym powinno zostać
uwzględnione na początkowym etapie projektowania nowych parków miejskich oraz zieleńców. Na terenie parków wskazanych w propozycji zdania znajduje się
infrastruktura spełniająca funkcje społeczne m.in. mała architektura, ogródki jordanowskie, place zabaw, stoliki szachowe, urządzania do ćwiczeń, boiska. Obszary
Parku Lotników Polskich, Parku Jordana, Parku Bednarskiego oraz Plant Bieńczyckich ujęte zostały pracami projektowymi mającymi na celu ich rewitalizację. Ponadto
część parków pozostaje pod opieką Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, wobec czego realizacja projektów na ich terenie wymaga wcześniejszych
uzgodnień konserwatorskich w celu zachowania historycznego założenia ww. parków.
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 projekt opiniuje się negatywnie. Realizacja kładki wiązać się będzie z koniecznością
wejścia w teren nieruchomości nie należących do Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z treścią § 12 pkt 7) w/w Regulaminu nie mogą być realizowane zadania, które są
planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.
Za zgoda wnioskodawców, oraz zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego (§11 ust.6) projekt połączony z projektem BO.OM.107/16, procedowany dalej pod
nazwą „Budowa oświetlenia alejki na Błoniach wzdłuż Al. Focha”.
Wnioskodawca, pomimo przekazanej telefonicznie w dniu 20 kwietnia br. informacji, nie dostarczył wymaganej zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego
miasta Krakowa listy poparcia dla propozycji zadania, w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie na etapie oceny formalnej.
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BO.OM.232/16

Kładka nad ul. Opolską z ul. Prądnickiej do
Dworku Białoprąd
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BO.OM.234/16

Przejście pod nasypem kolejowym Chałupnika Lotnicza
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BO.OM.236/16 Razem zadbamy o Twoją aktywność

W ramach oceny merytorycznej wniosku uzyskano opinię Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków nr KZ-02.4120.6.2016.KB, zgodnie, z którą Zespół dworskoparkowy d. Dworu Biskupów Krakowskich na Prądniku Białym „Dworek Białoprądnikcki” przy ul. Papierniczej jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-132 i
podlega ochronie konserwatorskiej. Wpis obejmuje Dworek Białoprądnicki z dwoma oficynami i parkiem, zajazd oraz d. stajnię/oficynę (ob. Hotel Kościuszko). W
powyższej opinii stwierdzono, że kładka w zaproponowanej lokalizacji jest niedopuszczalna, ponieważ zniszczyłaby wglądy na zabytek oraz objęte ochroną osie
widokowe kompozycyjne zabytkowego zespołu. Ponadto na tym terenie obowiązuje mpzp „Dolina Prądnika”, w którym została wyznaczona "strefa ochrony
konserwatorskiej zespołu dawnego Dworu Biskupów Krakowskich”, w której wprowadzono m.in.nakaz prowadzenia wszelkich inwestycji zgodnie zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nakzaz przywrócenia głownej osi kompozycyjnej zalożenia na obszarze od mostku na rzece Sudół do głównego
budynku dworskiego, utrzymania podrzędnej osi kompozycyjnej pomiędzy oficyną wschodnią i zachodnią zespołu dworskiego oraz przywrócenia podrzędnej osi
kompozycyjnej pomiędzy budynkiem dawnych stajnia tzw.zajazdem Kościuszki.Zgodnie z treścią § 12 pkt 4 w/w Regulaminu nie mogą być realizowane zadania, które w
dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązujacymi w mieście planami, politykami i programami .
Zgodnie z treścią § 12 pkt 7 Regulaminu BO nie mogą być realizowane zadania na gruntach nienależących do Gminy Miejskiej Kraków. Wskazane lokalizacje propozycji
zadania znajdują sie na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa-Płd. Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.
Do autora projektu przekazano wniosek o merytoryczną modyfikację projektu oraz poinformowano wymogu ustawowym tj. uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji (wymóg opinii wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Wnioskodawca nie zmodyfikował projektu i nie przygotuje programu zgodnie z wytycznymi AOTMiT, jak wynika ze stanowiska autora projektu, przekazanego do
Biura ds. Ochrony Zdrowia w dniu 17 maja br.
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 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa projekt opiniuje się negatywnie. Wymieniona lokalizacja została wyznaczona, jako
parking podziemny czterokondygnacyjny, pozostający w obrocie prawnym Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LIII/723/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia
programu parkingowego dla miasta Krakowa opracowaną w „Programie Obsługi Parkingowej dla miasta Krakowa”. W ramach wykonania powyższej uchwały został
zlecony i wykonany projekt pn.: „Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego oraz budowa parkingu podziemnego oraz budowa parkingu
podziemnego czterokondygnacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, przebudową kolizji sieci istniejących i budową stacji transformatorowej na działkach 742/3,
742/4, 652/3, 742/5 obr.4 jednostka ewidencyjna Krowodrza oraz wjazdem z działki 742/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Królewskiej i ul. Lea w
Krakowie". Zgodnie z treścią § 12 pkt. 3) w/w Regulaminu 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.
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BO.OM.240/16 Plac Inwalidów - Renowacja
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BO.OM.241/16

Szkoły Otwarte - boiska dla wszystkich
Krakowian
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BO.OM.246/16

Przedłużenie linii tramwajowej i P&R koncepcja realizacji
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BO.OM.247/16

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszcza budowy hali ani obiektów powyżej 5,5 m wysokości.
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BO.OM.255/16 Kładka Salwatorska - etap pierwszy

Wniosek przewiduje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę „Kładka Salwatorska”, natomiast zakres robót
budowlanych został ograniczony do wykonania jedynie prac przygotowawczych pod budowę kładki (m.in. zejścia, zjazdy) bez realizacji samej kładki. Zachodzi więc
sytuacja wskazana w Regulaminie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16
grudnia 2015 r.: Rozdział 4 § 12: W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: ust. 8) które zakładają realizację jedynie części
zadania – wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację (…). Wnioskodawca został powiadomiony o zaistnieniu powyższej
sytuacji i poproszony o podjęcie działań w celu doprowadzenia wniosku do obowiązujących zasad budżetu obywatelskiego, jak również o rzeczywistym koszcie
realizacji przedmiotowej kładki wynoszącym ok. 45 mln zł (na podstawie kosztów realizacji kładki „o. Bernatka” oraz złożonych w roku 2009 w ramach postępowania
na wyłonienie wykonawcy budowy kładki „Kazimierz-Ludwinów”). Z uwagi na ustalony limit środków na projekt (jeden projekt ogólnomiejski powinien zawierać się w
przedziale finansowym 25 000 zł – 2 550 000 zł) niemożliwe jest w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowanie kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę. W rozmowie
telefonicznej Wnioskodawca zgodził się z powyższymi zastrzeżeniami jak również z brakiem możliwości realizacji w ramach budżetu obywatelskiego kładki –
potwierdzeniem powyższego jest zapis we wniosku w brzmieniu „o skali prac realizacyjnych będą decydować gromadzone na ten cel fundusze”.
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ścieżka rowerowa wałami Wisły do Puszczy
BO.OM.256/16
Niepołomickiej.
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BO.OM.258/16

85

Całoroczna hala do siatkówki plażowej BBC
Bagry Beach Center
BO.OM.252/16 Budowa Hali Sportowej KS "Płaszowianka"

Krakowskie Dzielnice przyjazne dla zwierząt
czyli Psia Łąka

Rozdział 4 § 12 pkt 1, 5 regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa ("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, 5) które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły
wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia").
Niespełnione warunki określone w § 12 ust. 2, 4, 6, 7, 8 Regulaminu BO stanowiącego załacznik do Uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia
16.12.2015 ("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, 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 Prezydetna, 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, 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").

Na realizację hali o zbliżonych parametrach należy przyjąć kwotę min. 5 000 000 zł.

Projekt "Ścieżka rowerowa wałami Wisły do Puszczy Niepołomickiej" nie jest możliwy do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ proponowana droga
dla rowerów przebiegałaby po terenach nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków (działki prywatne, bądź będące własnością Skarbu Państwa). Należy jednak
dodać, iż w bieżącym roku planowana jest realizacja ciągu wzdłuż lewego wału Wisły o długości ok. 5,5 km na odcinku od rzeki Białuchy do Mostu Wandy. W związku
z powyższym zgodnie z § 12 punkt 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego
Miasta Krakowa projekt opiniowany jest negatywnie.
Negatywna opinia Wydziału Kształtowania Środowiska z dnia 13.05.2016 r. - działki 451, 452, 453 obr.2 Krowodrza - zagospodarowanie terenu winno być realizowane
kompleksowo w oparciu o projekt wykonawczy, 270/5 obr. 19 Podgórze - zbyt mała powierzchnia działek, by spełniać rolę wybiegu dla psów, 351/4 obr. 7 Podgórze działka jest zbyt wąska, by mogła spełniać rolę wybiegu dla psów, 270/25 wybiegi o niewielkiej powierzchni generują sytuacje niebezpieczne dla psów i ich opiekunów,
1/272 obr. 5 Nowa Huta - park dla psów przewidziany w projekcie Parku Reduta.
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Ustawienia drążki gimnastyczne dla podciągań
wzdłuż Wisły
Adaptacja placu przy ul Redemptorystów dla
BO.OM.265/16
sportów miejskich

BO.OM.262/16
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BO.OM.266/16 Wyszukiwarka połączeń MPK na przystankach
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BO.OM.268/16

Bezdomność zwierząt - zajęcia edukacyjne dla
dzieci
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BO.OM.271/16

TOR DLA ROLKARZY W PARKU
JORDANA

94

BO.OM.272/16 Odkrywanie tego co działa
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BO.OM.276/16
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Rondo na skrzyżowaniu Centralnej i
BO.OM.277/16
Sołtysowskiej
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BO.OM.278/16

Pchle Targi jako sposób na integrację
mieszkańców

Wyjazd lewoskrętny z ul. Dauna w ul.
Nowosądecką

BO.OM.279/16 Tchnijmy nowego ducha w plac św. Ducha

W trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 20 kwietnia br., godz. 09:05 Wnioskodawca zadecydował o niedostarczaniu listy poparcia.
Cały teren wymaga kompleksowego projektu, zbyt niska kwota na realizację zadania zaproponowana przez wnioskodawcę.
Zgodnie z § 12 ust 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia
16.12.2016 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”. Automaty Krakowskiej Karty Miejskiej służą przede wszystkim do zakupu biletów. Obecnie są one podstawowym sposobem zakupu
biletów okresowych, a także jednorazowych i czasowych (ilość operacji dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy). Dodanie w automatach funkcji wyszukiwarki połączeń
może więc utrudniać zakup biletu pasażerom korzystającym z komunikacji miejskiej. Może to wpłynąć na pogorszenie dostępu do biletów (szczególnie w okresie
rozpoczęcia roku szkolnego i akademickiego). Wniosek pn. „Wyszukiwarka połączeń MPK na przystankach” uzyskał negatywną opinię MPK, które zakupiło w/w
urządzenia.
Pomimo wezwania do usunięcia braków formalnych (mail z dnia 10 maja 2016 r.) Wnioskodawca nie przedstawił pisemnych oświadczeń o gotowości do współpracy
dyrektorów samorządowych przedszkoli przewidzianych do udziału w projekcie. 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, o czym
poinformowano Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Negatywna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.09.2016 - "Nie jest możliwe wprowadzenie na ten obszar toru dla rolkarzy, ponieważ nie współgra to z
charakterem miejsca i jego historyczną kompozycją".
Negatywna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków z dn. 06.05.2016 - "Nie jest możliwe wprowadzenie na ten teren rabat o obrysie człowieka, ponieważ nie
współgra to z charakterem i kompozycją założenia".
Projekt pn. „Pchle Targi jako sposób na integrację mieszkańców” opiniuje się negatywnie z uwagi na braki we wniosku: brak szczegółowego kosztorysu, konkretnych
informacji programowych oraz harmonogramu działań na 2017 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrócił się drogą e-mailową do Wnioskodawcy, z prośbą
o uzupełnienia brakujących informacji do dnia 27 maja 2016 r. Informacje nie zostały uzupełnione. Wobec tego nie ma podstaw do pozytywnego ustosunkowania się do
przedstawionej propozycji
W dniu 30 grudnia 2015r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków – ZIKiT a Inwestorem została podpisana umowa. W ramach umowy Inwestor planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zobowiązany jest do wykonania inwestycji drogowych obejmujących m.in. rozbudowę istniejącego skrzyżowania ulic: Centralna – Sołtysowska na
skrzyżowanie typu rondo. Zachodzi więc sytuacja wskazana w Regulaminie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, stanowiącym załącznik do uchwały nr
XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.: Rozdział 4 § 12: "W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:
ust. 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami (...)".
W wyniku weryfikacji wniosku wg zasad ujętych w Regulaminie budżetu obywatelskiego (Uchwała nr XXXIV/566/15 RMK z 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu
budżetu obywatelskiego) na podstawie §12 ust. ust.2) w ramach procedury budżetu obywatelskiego zadanie nie może być realizowane. Zgodnie z uzyskanymi w
procesie weryfikacji wniosku opiniami i wytycznymi, wniosek obejmujący wyłącznie wyjazd lewoskrętny z ul. Dauna w ul. Nowosądecką nie może być zrealizowany,
wymagana jest przebudowa skrzyżowania ulic: Nowosądecka – Dauna. Szacunkowy koszt przebudowy ww. skrzyżowania został określony na kwotę ok. 2 645 000 zł
brutto. Kwota ta przewyższa limit finansowy przeznaczony dla realizacji zadania ogólnomiejskiego zgłoszonego w ramach zadań budżetu obywatelskiego, określony na
kwotę 2 550 000 zł .
Podczas 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 opiniuje się negatywnie.
Zgodnie z opinią Architekta Miasta Krakowa oraz opinią Biura Planowania Przestrzennego BP-05.6724.3.49.2016.MSZ z dnia 27.04.2016 roku, działka 570/6 obr.
jednostka ewidencyjna Śródmieście podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto ”, zatwierdzonego uchwałą nr
XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2011 roku, zgodnie z którym znajduje się w terenach urządzeń komunikacji , oznaczonych na rysunku planu symbolem
KUp.1 z podstawowym przeznaczeniem na wydzielone parkingi dla samochodów osobowych. Propozycja ta jest niezgodna z obowiązującym planem „ Stare Miasto”.
Parking zlokalizowany przy pl. Św. Ducha, stanowi ważny punkt w ramach Zrównoważonego Systemu Transportowego miasta Krakowa. Zapewnia on jedyną
przestrzeń parkingową dla pojazdów wykluczonych z ruchu w obrębie strefy B. Jego likwidacja przyczyniłaby się do pogorszenia parametrów komunikacyjnych Starego
Miasta Krakowa.

