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DZIELNICA I STARE MIASTO

PRZYJĘTY

1 BO.D1.1/22 Nowe chodniki na Kazimierzu i nie

tylko…

504 300,00 Remont kazimierskich chodników poprawi jakość i estetykę jednych z najbardziej reprezentacyjnych rejonów Dzielnicy I Stare Miasto.

Dodatkowo pozytywnie wpłynie na funkcjonalność oraz bezpieczeństwo mieszkańców i odwiedzających miasto turystów.

2 BO.D1.3/22 Posadźmy drzewa na Rynku

Głównym!

500 000,00 Projekt zakłada nasadzenia drzew na Rynku Głównym. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności centralnego punktu

miasta oraz zapewni więcej cienia dla mieszkańców i turystów w upalne dni.

3 BO.D1.4/22 Wrocław ma krasnale, a krakowskie

Stare Miasto… SMOKI

215 000,00 Projekt zakłada stworzenie staromiejskiego szlaku Smoków na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w różnych, ciekawych turystycznie miejscach.

Odlane z metalu figurki powinny być zlokalizowane w pobliżu ciągów pieszych, ale poza granicami pasa drogowego. Dobrym miejscem do

lokalizacji są skwery i zieleńce, tak aby figurki nie utrudniały ruchu pieszego, rowerowego, czy kołowego. Realizacja projektu na terenie

Dzielnicy I Stare Miasto możliwa jest jedynie poza obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wygląd poszczególnych

figurek i ich atrybuty oraz lokalizacje ich posadowienia powinny być dostosowane do kontekstu przestrzennego oraz krajobrazu, a także

uzgodnione z Wnioskodawcą, przedstawicielem Rady Dzielnicy I Stare Miasto oraz jednostką, która włada terenem i będzie realizowała

zadanie fizycznego umieszczenia figurek w terenie. Figurki powinny być dostosowane wyglądem do wcześniej posadowionych i tworzyć

razem szlak. Z uwagi na charakter miejsca ich wygląd i lokalizacja powinny uzyskać akceptację Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMK, Plastyka Miasta Krakowa oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także jednostek zarządzających terenami, gdzie mogłyby

być posadowione i w których gestii będzie sprawa instalacji figurek w przestrzeni, a następnie ich utrzymanie. Projekt w opinii Wydziału ds.

Turystyki z uwagi na miejsca posadowienia figurek będzie przeznaczony głównie dla mieszkańców Krakowa oraz rodzin z dziećmi

odwiedzających miasto.

4 BO.D1.7/22 Ku pamięci bohaterów - odnawiamy

groby żołnierskie na Cmentarzu

Rakowickim

376 000,00 Przeprowadzenie remontu kilkudziesięciu grobów żołnierzy polskich na kwaterach wojskowych cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty,

polegającego na rekonstrukcji zniszczonych betonowych nagrobków w nowym materiale (granicie strzegomskim) oraz renowacji metalowych

krzyży, skutkować będzie przywróceniem właściwego wyglądu grobów żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych w okresie międzywojennym

na ówczesnym cmentarzu wojskowym, a obecnie pozbawionych opieki ze strony rodzin osób pochowanych oraz Wojska. Wykonanie

nagrobków w trwałym materiale, jakim jest granit strzegomski oraz ich osadzenie na nowych betonowych fundamentach zapewni na kolejne

dziesięciolecia wysokie parametry wytrzymałościowe nagrobków oraz poprawi ich estetykę. Istotne będzie również odtworzenie wykutych na

nagrobkach napisów poświęconych żołnierzom, które obecnie pozostają w znacznym stopniu zatarte i nieczytelne, co uniemożliwia lub

utrudnia identyfikację osób pochowanych w przedmiotowych grobach, jak również odtworzenie brakujących tabliczek z nazwiskami na

metalowych krzyżach (w miarę możliwości, zależnie od wyników kwerendy archiwalnej). Odtworzenie inskrypcji ustalonych na podstawie

inwentaryzacji i w oparciu o zapisy w księgach cmentarnych zapewni na długie lata czytelność umieszczonych na grobach informacji na

temat pochowanych tu żołnierzy Wojska Polskiego.

5 BO.D1.11/22 Sprzęt dla strażaków z

Westerplatte

22 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

6 BO.D1.12/22 POPULARYZACJA OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ NA STARYM

MIEŚCIE

3 500,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

7 BO.D1.13/22 Ratujemy życie od najmłodszych lat 22 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

8 BO.D1.18/22 Tam gdzie przyszły Papież JP II

przekroczył próg Synagogi!

57 000,00 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych, pozytywnie opiniuje

projekt pn. „Tam gdzie przyszły Papież JP II przekroczył próg Synagogi!” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2022

(wniosek nr BO.D1.18/22) z następującymi zastrzeżeniami: • teren przed Synagogą Tempel jest położony w układzie urbanistycznym

Kazimierza w obrębie tzw. „Nowego Miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami

Kazimierzowskimi, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1273/M, natomiast teren przy synagodze Remuh znajduje się w układzie
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urbanistycznym Kazimierza ze Stradomiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem, A-12 - w związku z tym zadanie wymaga

uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840

); • podejmowane działania winny być zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Kazimierz”; • tablicę należy wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie jej jako ciągu pieszego, nie dopuszcza się, by tablica była

wydzielonym elementem chodnika, po którym nie może odbywać się ruch pieszy; • tablica nie może stwarzać zagrożenia dla pieszych oraz

innych użytkowników ruchu (np. niebezpieczeństwo śliskiej powierzchni – zwłaszcza zimą), co będzie warunkowało rodzaj zastosowanego do

wykonania tablicy materiału; • należy mieć na uwadze, że realizowane zadanie nie może stać w sprzeczności z zasadami i wytycznymi

wdrażanego przez Miasto Systemu Informacji Miejskiej. Księga SIM nie przewiduje tego typu tablic montowanych w posadzce (jedynie

moduły informujące o granicy obszaru UNESCO lub kierunku do centrum miasta). W przypadku podjęcia przez Miasto uregulowań prawnych

w tym zakresie, zadanie może nie zostać zrealizowane lub zostać zrealizowane w innej formie, dostosowanej do zasad graficznych i

wzorniczych SIM w celu zachowania spójności nośników w przestrzeni miasta; • projekt został negatywnie zaopiniowany przez Plastyka

Miasta, a jego realizacja uwarunkowana będzie pozyskaniem akceptacji tej jednostki (właściwa ocena plastyczna dokonywana jest na

podstawie dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego); • ponadto zwraca się uwagę na techniczną stronę związaną z

umieszczaniem tablicy w chodniku tj. niebezpieczeństwo zadeptywania przez pieszych, niszczenie solą zimową, podatność na zabrudzenia i

uszkodzenia; • w przypadku realizacji zadania niezbędne będzie wystąpienie o szczegółowe warunki techniczne dla poszczególnych branż;

projekt będzie podlegał uzgodnieniom w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa; należy także wystąpić o opinię do Wydziału Miejskiego Inżyniera

Ruchu w zakresie ewentualnych zmian w organizacji ruchu, które mogą mieć wpływ na lokalizację tablicy; W przypadku wyboru tego

projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako zarządca terenu.

9 BO.D1.20/22 PRAWO DO FIKOŁKÓW na

Bulwarach!Zieleń!Architektura do

zabawy

504 321,00 Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Piekarską a ul. Skawińską. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności

fizycznej mieszkańców, uatrakcyjni okolicę oraz wpłynie pozytywnie na integrację społeczną.

10 BO.D1.21/22 Joga w centrum. W zdrowym ciele

zdrowy duch.

89 140,00 Darmowe zajęcia jogi w centrum Krakowa. Zajęcia dostępne dla wszystkich Krakowian - niezależnie od wieku, sprawności oraz zasobności

portfela.

11 BO.D1.22/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

12 BO.D1.23/22 Piłkarskie marzenia na Starym

Mieście

85 100,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy I bez względu na przynależność klubową.

13 BO.D1.24/22 Krakowska Akademia

Longboardowa

17 500,00 Longboard dancing to ciekawa aktywność, która angażuje całe ciało i może ją wykonywać każdy bez względu na poziom umiejętności. Jest to

szczególnie atrakcyjne dla młodzieży, która po okresie pandemii szuka sposobów na spędzanie czasu poza domem.

14 BO.D1.25/22 Joga na trawie. Darmowe zajęcia

nad Wisłą.

27 300,00 Możliwość uczestniczenia mieszkańców Dzielnicy I w cyklicznych bezpłatnych zajedziach jogi na trawie, na świeżym powietrzu. Adresatami

zajęć są mieszkańcy z rożnych grup wiekowych i sprawnościowych. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie wpływać na swoje

zdrowie, i sprawność fizyczna. Zaznajomią się z podstawowymi asanami, tak aby mogli w przyszłości sami je wykonywać w domu.

15 BO.D1.26/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

16 BO.D1.28/22 800 darmowych biletów dla

seniorów do Kina "Paradox"

14 000,00 - zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta - edukacja filmowa

17 BO.D1.29/22 Kino pod gwiazdami na Bulwarach

Wiślanych!

63 000,00 - stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w sercu Krakowa - ożywienie Bulwarów Wiślanych - łączenie pokoleń (seniorów,

rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów), okazja do nawiązywania więzi społecznych - edukacja filmowa
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18 BO.D1.33/22 Wzmocnij swoje zdrowie.

Gimnastyka Słowiańska dla Kobiet.

14 720,00 Gimnastyka Słowiańska to praktyka, która wzmacnia ciało, zdrowie i duszę. Po zajęciach czuć przepływ energii, zadowolenie i uśmiech na

twarzy. Doświadczenia są niespotykane, inne niż w sportach czy różnych praktykach pracy z ciałem. Uzupełniają się.

19 BO.D1.35/22 Ekologia na okrągło 199 000,00 - podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat działań

proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

ODRZUCONY

1 BO.D1.2/22 ZIELONA KRUPNICZA - POSADŹMY

DRZEWA I KRZEWY

Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów poprzez zerwanie części nawierzchni chodnika na ul. Krupniczej, na odcinku między ulicami

Garncarska oraz Wenecja. Zarząd Zieleni Miejskiej jest aktualnie w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej na inną inwestycję

zlokalizowaną na ul. Krupniczej. W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

2 BO.D1.5/22 Sygnalizacja świetlna przy przejściu

dla pieszych

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

3 BO.D1.6/22 Wystawa artysty i kuratora z

Białorusi na temat ksenofobii

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

4 BO.D1.8/22 Rynek - miejsce odpoczynku i

zachwytu

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

5 BO.D1.9/22 Chrońmy owady na Starym

Mieście! Nadwiślańska łąka

kwiatowa

Projekt zakłada stworzenie łąki kwietnej na Bulwarach. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Według opinii przesłanej przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK,

w planie ustalono m.in. nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów małej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych

kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów. W planie miejscowym "Bulwary Wisły" dla terenu ZPb.6 przeznaczonego pod

zieleń urządzoną, w ustaleniach szczegółowych planu w paragrafie 35 ust.8 pkt 3 wprowadzono zakaz zmiany naturalnej nawierzchni

trawiastej na inną z wyjątkiem nowych alejek ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej

architektury. W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

6 BO.D1.10/22 budowa poidełek miejskich wzdłuż

Wisły- część Stare Miasto

Projekt zakłada budowę pitników wzdłuż Bulwarów Czerwińskich. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z opinii pozyskanej od Wodociągów Miasta Krakowa S.A. wynika, że

jednostka nie posiada sieci wodociągowej rozdzielczej w podanej lokalizacji. Najbliższa tego typu sieć (umożliwiająca wykonanie przyłącza)

przebiega w ulicach Smoczej, Bernardyńskiej i Wietora. Wykonanie takiego przyłącza przekroczyłoby budżet przeznaczony na Dzielnicę I

Stare Miasto w ramach BO. W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

7 BO.D1.14/22 Ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy

Podzamcze

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

8 BO.D1.15/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

9 BO.D1.16/22 Zielone Przystanki - Dietla Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

10 BO.D1.17/22 Rewitalizacja Placu Nowego i

budowa nowych koszy na śmieci

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

11 BO.D1.19/22 Koniec poligonu marsjańskiego na

Langiewicza!

Wnioskowane zadanie przewiduje remont nakładkowy ulicy Langiewicza. Ulica Langiewicza jest drogą wewnętrzna, która przebiega po

działkach nr 5 i 170 obr. 7 jedn. ew. Kraków - Śródmieście, stanowiących własność osób fizycznych. Zgodnie z Regulaminem budżetu

obywatelskiego Miasta Krakowa §17 ust.1 pkt. 6 i 7 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które

naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób

trzecich, w tym prawa własności oraz te które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta.

Dodatkowo zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku określającą statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa bieżące

utrzymanie dróg prowadzone jest na drogach wewnętrznych o uregulowanym stanie prawnym, pozostających we władaniu Gminy Miejskiej
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Kraków lub Skarbu Państwa. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Skarbu Miasta zostaną podjęte kroki w

celu uregulowania stanu prawnego, które w dalszych działaniach pozwolą na ewentualny wykup nieruchomości.

12 BO.D1.27/22 Park kieszonkowy "Kurniki" na

Pawiej

Celem projektu jest rewitalizacja obszaru znajdującego się na rogu ulic Pawiej oraz Kurniki. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy

projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z opinią Wydziału Planowania

Przestrzennego UMK, dopuszcza się we wskazanej lokalizacji jedynie zieleń jako uzupełnienie zabudowy usługowej. Dodatkowo, zgodnie z

informacją od Wydziału Skarbu UMK, przedmiotowa działka nr 136 obr. S-8 objęta jest prowadzonym w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o

gospodarce nieruchomościami postępowaniem o zwrot, co uniemożliwia prowadzenie na niej działań inwestycyjnych. W związku z

powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

13 BO.D1.30/22 Wygodnie na Skarbowej Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

14 BO.D1.31/22 Pływająca galeria plenerowa „Para

Butów” Van Gogha

Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz zapisów Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021

r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, opiniuje się negatywnie projekt pn.: „PŁYWAJĄCA GALERIA PLENEROWA

„PARA BUTÓW” VAN GOGHA” (BO.D1.31/22). HARMONOGRAM Istnieje realne zagrożenie, iż realizacja projektu wykroczy poza okres dwóch

lat, gdyż obecny harmonogram nie przewiduje czasu potrzebnego na uzyskanie potrzebnych zgód, pozwoleń i rejestracji – zgodnie z opinią

Zarządu Zieleni Miejskiej przy realizacji tego zadania potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatorskiego

(opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków). Ponadto trzeba przewidzieć czas na zarejestrowanie jednostki (obiektu) pływającej w Rejestrze

jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów REJA, przeprocedowanie wniosku (zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia Nr

887/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.07.2019 r. w sprawie zasad udostępniania urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących

własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz zasad rezerwacji takich urządzeń a także rezerwacji nieruchomości stanowiących

własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych dla jednostek pływających) zakończone

podpisaniem umowy najmu pali oraz czas na dokonywania wszelkich zakupów towarów i zamawianie usług zgodnie z procedurami Prawa

Zamówień Publicznych i określonymi w nich terminami. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jednym z wymaganych załączników do wniosku

o udostępnienie pali cumowniczych jest uzyskanie pozytywnej opinii Plastyka Miasta zawierającej ocenę jednostki pływającej/obiektu

pływającego pod względem formy plastycznej i wkomponowania w otoczenie. W dniu 28 lipca 2022 r. została już wydana przez Plastyk

Miasta, na podstawie opisu i wizualizacji od Wnioskodawcy, opinia NEGATYWNA na potrzeby oceny formalno-prawnej zamysłu projektu pn.

„Pływająca Galeria Plenerowa „Para Butów” Van Gogha” - stworzenia galerii plenerowej umieszczonej na pływającej platformie, wzdłuż

Bulwarów Wiślanych w Krakowie. Zatem projekt jest sprzeczny z § 2 ww. Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa. DOSTĘPNOŚĆ I

BEZPIECZEŃSTWO W ocenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rezultat projektu będzie dostępny dla publiczności w bardzo

ograniczonym wymiarze. Platforma będzie miała po obrysie zewnętrznym 54 m2 (12mx4,5). Powierzchnia ta zostanie jeszcze zmniejszona

po zabudowaniu brzegów szkłem i po ustawieniu istotnych elementów aranżacji. Zgodnie z koncepcją galerię będzie mogło zwiedzać

jednocześnie 6 osób, które będą mogły kontemplować sześć reprodukcji jednego obrazu i cztery filozoficzne podpisy-komentarze do

oryginalnego obrazu. Wbrew założeniem Wnioskodawcy, na platformę nie można ustanowić swobodnego dostępu, gdyż realizator zadania

będzie ponosił odpowiedzialność za życie i zdrowie oglądających, a to oznaczałoby konieczność opłacenia nadzoru nad wstępem osób na

platformę. Ponadto, na podstawie przedstawionej wizualizacji, możliwość dostępu do reprodukcji jest mocno ograniczona i niebezpieczna dla

osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i wzroku (co jest niezgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami Dz.U z 2020 poz. 1062, z późn. zm.). Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uważa, że bezpieczniej

byłoby umieścić przedmiotową galerię na lądzie na bulwarach, a nie w korycie rzeki. W sytuacji zlokalizowania platformy na bulwarach

niskich trzeba będzie wywozić ją w bezpieczne miejsce w chwili wydania przez IMGW ostrzeżenia o możliwym przekroczeniu stanu

ostrzegawczego na Wiśle w Krakowie. Kapitan jednostki będzie musiał sprawować bezpośredni nadzór nad platformą podczas wezbrań na

rzece oraz sprawnie zrealizować opracowany wcześniej plan operacyjny ochrony przed powodzią jednostki pływającej, uzgodniony z PGW

Wody Polskie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz z Urzędem Żeglugi Śródlądowej. Plan ten musi przewidywać

sposób przemieszczenia platformy holownikiem/pchaczem (wymagana umowa z właścicielem holownika) w bezpieczne miejsce cumowania

wyznaczone przez Dyrektora UŻŚ w zarządzeniu nr 1/2019 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków lub

na czas powodzi wyciągnąć platformę na ląd i przemieścić w bezpieczne miejsce. Zatem zadanie nie może być zrealizowany na podst. §

17ust. 1 pkt 1 z uwagi na niespełnienie warunku ogólnodostępności. KOSZTORYS Po wnikliwej analizie kosztów przedstawionych przez

Wnioskodawcę należy stwierdzić, iż wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w

§ 13 ust. 2 do 3 regulaminu, gdyż Wnioskodawca nie uwzględnił istotnych składników realizacji przedsięwzięcia, które wpłyną na

podwyższenie wartości końcowej przedsięwzięcia, w tym m.in. następujących kosztów: - zatrudnienia kierownika statku (obiektu) –

odpowiedzialnego na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na

śródlądowych drogach wodnych (§ 1.02. Kierownik statku ww. Rozporządzenia) za bezpieczeństwo jednostki, ludzi i mienia – roczny koszt

zatrudnienia takiej osoby (przy przyjęciu obowiązującej w 2022 roku miesięcznej płacy minimalnej 3 010 zł brutto) wynosi rocznie 36 120 zł

(brutto), - zatrudnienia osoby pilnującej lub firmy ochroniarskiej (z uwagi na wymogi bezpieczeństwa) – wydatek ten (na podstawie
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analogicznych kosztów osób pilnujących sporządzonych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”)– przy założeniu dostępności

obiektu przez 8 godzin dziennie i jednej osobie pilnującej, w skali miesiąca wyniesie ponad 8 500 zł, co w skali roku urasta do kwoty 103 000

zł (tylko te 2 kwoty sprawiają, że maksymalna wartość zadania przekroczy próg dla projektu dzielnicowego w dzielnicy I, czyli 504 321,40 zł.

- przyłączenia prądu – zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miasta Krakowa, o zasilanie w energię elektryczną dla planowanej platformy należy

wystąpić do TAURON i zasilić przedmiotową platformę analogicznie jak barki gastronomiczne. Urządzenia oświetleniowe (lampy)

zlokalizowane na bulwarach są pozbawione energii elektrycznej w ciągu dnia, natomiast z opisu projektu wynika, że dla ekspozycji, kamer

oraz systemu multimedialnego dostarczanie energii będzie potrzebne całodobowo. Przyłącze prądu jest potrzebne także do oświetlenia

obiektu pływającego na postoju (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych), - kosztów konserwacji (w przypadku aktów wandalizmu czy wpływu czynników

atmosferycznych) oraz sprzątania, - opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod wodami płynącymi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie (zgodnie z art, 261 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Prawo wodne- grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa,

niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych m.in. z: uprawianiem rekreacji, turystyki, oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną)

oraz opłat miesięcznych z tytułu najmu pali cumowniczych do Zarządu Zieleni Miejskiej (na podstawie Zarządzenia PMK nr 1887/2019 z dnia

24.07.2019r. zał. 4 – Cennik) - obie umowy generują dodatkowe koszty, które należy uwzględnić przy planowaniu środków na realizację i

utrzymanie platformy, - kosztów ubezpieczenia - z uwagi na brak dokumentacji technicznej projektu nie sposób dokładniej ocenić wartości

polisy, choć będzie ona opiewała z pewnością na wysokie kwoty ze względu na kruchość materiału przy tworzeniu Galerii – rzeczy szklane

zwykle mają podwójną stawkę ubezpieczenia - oraz ekspozycję prezentowaną w ogólnodostępnej przestrzeni a także bliskość wody) Teren

przy rzece Wiśle w Krakowie jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią i dzierżawca jakiegokolwiek obiektu pływającego, w

przypadku wystąpienia wezbrania powodziowego, będzie zobowiązany do usunięcia obiektu w bezpieczne miejsce na własny koszt. PGW

Wody Polskie z tego tytułu nie będzie ponosiło jakiejkolwiek odpowiedzialności lub kosztów z tym związanych, wobec tego koszty te będzie

musiał ponieść realizator projektu. Zatem zadanie nie może być zrealizowane na podst. § 17ust. 1 pkt 2 z uwagi na przekroczenie limitu

kosztów określonego w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu dla projektów dzielnicowych. LOKALIZACJA Wskazana lokalizacja pływającej platformy

znajduje się na działce nr 99/1 S-14, będącej w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zgodnie z art. 211

ust 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021.0.2233 t.j.) – „Wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne,

śródlądowe wody płynące oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa.” Wisła jest śródlądową wodą płynącą, więc stanowi

własności Skarbu Państwa, co wprost oznacza, że grunty pod wodami płynącymi nie należą, ani nie są we władaniu Miasta. Zatem projekt

jest sprzeczny z § 17ust. 1, pkt 7) Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu

obywatelskiego Miasta Krakowa. DODATKOWO Pod względem merytorycznym projekt NEGATYWNIE ZAOPINIOWAŁA zarówno Plastyk Miasta

jak i Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” – instytucja zajmująca się prezentowaniem i propagowaniem sztuki współczesnej. Plastyk

Miasta argumentując swoje stanowisko napisała m.in.: iż stworzenie „Galerii Plenerowej” na platformie pływającej, szczelnie odgrodzonej od

widzów ze wszystkich stron (zgodnie z opisem i wizualizacją) jest zaprzeczeniem działania sztuki w przestrzeni miejskiej, której największym

walorem jest możliwość swobodnego, często multisensorycznego doświadczania sztuki w niekonwencjonalny sposób, w przeciwieństwie do

koncepcji preferowanych przez instytucje muzealne. Przedstawianie cyfrowej reprodukcji obrazu „Para butów” Vincenta van Gogh, jednego z

najbardziej znanych, rozpoznawalnych i cenionych malarzy XX wieku, którego twórczość nie wymaga popularyzacji i dodatkowych

prezentacji, nie realizuje podstawowych założeń działań sztuki w przestrzeni publicznej. Ograniczenie możliwości obcowania z artefaktem na

rzecz reprodukcji, która ze swojej natury jest niedoskonałym powieleniem obrazu w technice drukarskiej, jest sprzeczne z założeniami

projektów site-specific.” Galeria Sztuki Współczesnej ,,Bunkier Sztuki", podtrzymała wydaną w 2020 roku, negatywną opinię do projektu

Galerii plenerowej ,,Para butów”, podnosząc, iż projekt ten cechuje trudność w odbiorze i niskie walory artystyczne. Założona przez autora

istotna dla projektów w przestrzeni publicznej wartość edukacyjna również nie będzie podlegać egzekucji, gdyż zaproponowana forma nie

została opracowana z myślą o potrzebach przyszłych odbiorców. Prezentacja interpretacji tworzonych przez największych intelektualistów

takich jak Derrida, Heidegger czy Schapiro w zaproponowanej formie, poza osobami zawodowo zajmujących się historią sztuki i filozofią, dla

szerszego grona odbiorców byłaby niezrozumiała a projekty tego typu powinna jednak charakteryzować inkluzywność. Istnieje obawa, że

zamiast założonej formy wysokiej rozrywki kulturalnej i intelektualnej oraz nie utylitarności tej architektury, platforma będzie pełniła rolę

jedynie punktu widokowego na Wiśle. Gmina Miejska Kraków przy realizacji swoich zadań zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych,

musi się opierać na zasadach określonych w ustawach, m.in: o finansach publicznych oraz na Prawie Zamówień Publicznych. Przy

dokonywaniu wydatków publicznych, także tych w ramach budżetu obywatelskiego, obowiązują zasady: celowości, oszczędności,

efektywności, terminowości, zgodności z zaciągniętymi zobowiązaniami. Art. 44. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(stan prawny aktualny na dzień: 28.07.2022 Dz.U.2021.0.305 t.j.) określa Zasady ponoszenia wydatków publicznych. W świetle wyżej

wymienionych opinii cząstkowych, zwłaszcza opinii merytorycznych oraz samodzielnej analizy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

przedmiotowy projekt nie spełnia podstawowej zasady określonej w ww. artykule 44, ust. 3, pkt 1), ppkt a) Ustawy o finansach publicznych

tzn. nie pozwala otrzymać najlepszych efektów z danych nakładów, gdyż poniesione nakłady (planowana wyjściowa kwota 460 000 zł, która

z pewnością, co zostało wyżej wywiedzione jest zdecydowanie zaniżona) znacznie przewyższą spodziewany efekt kulturalny, artystyczny i

wizerunkowy. Podjęcie realizacji tego projektu zrodziłoby wręcz obawę o straty wizerunkowe dla Krakowa, jako Miasta rozrzutnego i

trwoniącego pieniądze na niezrozumiałe projekty w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej miasta, kraju i całego świata. Ciągnąca się

pandemia i pogarszający stan zdrowia społeczeństwa, bezpośrednie sąsiedztwo z krajami w stanie wojny, zerwanie łańcuchów dostaw i
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bardzo wysoka inflacja nakazują jeszcze dokładniejsze przyglądanie się proponowanym do realizacji zadaniom.

15 BO.D1.32/22 Uwolnijmy zieleń na Warszawskim! Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Projekt zakłada skucie betonu i

urządzenie trawnika oraz łąki kwietnej na terenie między Cmentarzem Rakowickim a torami kolejowymi przy wjeździe na wiadukt. Podany

teren położony jest w granicach układu urbanistycznego Kleparza wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-648, decyzją z

25.01.1984r. Działki wskazane we wniosku (41/5-6, 43/4, obręb 8 - Śródmieście) podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żabiniec – Południe” zatwierdzonego uchwałą nr LII/688/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca

2012r. i znajdują się w obszarze KDGP (część działki 41/5 S-8 )– tereny tras komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem (m.in.) na

lokalizację dróg publicznych z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi w obszarze (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe,

pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze, przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe a dla KDZ + T

linia tramwajowa), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 3KS (część działki 41/5 S-8, działka 41/6 i 43/4 S-8 ) – tereny obsługi

komunikacyjnej z podstawowym przeznaczeniem jako parking oraz dopuszczalnym ustalającym możliwość lokalizacji: urządzeń

infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, małych obiektów handlowych typu kiosk, gdzie wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie

może być mniejszy od 10% oraz z zachowaniem proporcji , aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym

nie stanowiła więcej niż 40% wyznaczonego wskaźnika zainwestowania. Biorąc powyższe pod uwagę usunięcie nawierzchni betonowej z

całego terenu nie jest możliwe, gdyż rozwiązanie takie stałoby w sprzeczności z zapisami MPZP. Nie ma również możliwości

zagospodarowania ww. terenu zgodnie z zapisami miejscowego planu i przeznaczenie ww. terenu pod parking wraz z towarzyszącą mu

zielenią i urządzeniami infrastruktury technicznej, gdyż nie ma na chwilę obecną możliwości wjazdu na ww. plac po działkach będących

własnością Gminy Miejskiej Kraków. Jedyny wjazd na działkę nr 41/5 S-8 prowadzi po działce nr 34/13 S-8, która jest w użytkowaniu

wieczystym firmy prywatnej. Dodatkowo działki 41/6 i 43/4 S-8 wchodzą w zakres inwestycji pn.” Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29

Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej etap I” dla którego zakończony został etap projektowy. Ponadto koszt realizacji wskazanego

zadania przekroczyłby założony w Dzielnicy I limit kwotowy. Maksymalna wartość złożonego projektu to kwota 504 321,40 zł a szacunkowy

koszt realizacji zadania to ok. 700 000 zł. Wobec powyższego projekt opiniuje się negatywnie.

16 BO.D1.34/22 Fortepian uliczny przed galerią

krakowską

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

17 BO.D1.36/22 Park Kieszonkowy "Olimpijka" -

stwórzmy piękną przestrzeń

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu zielonego przy ul. Dietla na terenie działki o nr 159/5, obręb 2, jedn. ewid.

Śródmieście. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje dokumentację projektową na inną inwestycję we wskazanej lokalizacji. W związku z

powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

18 BO.D1.37/22 Humanitarna deratyzacja -

przeprowadzka zamiast trutki

Wydział Kształtowania Środowiska opiniuje negatywnie wniosek nr BO.D1.37/22 - „Humanitarna deratyzacja-przeprowadzka zamiast trutki.”

Powyższy projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa: Obowiązek przeprowadzania deratyzacji wynika z art. 22 ust 1 pkt 2

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2069) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z

którymi: „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w

celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki”. Natomiast, zgodnie z art.

35 Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLV/1200/20 z 16

września 2020 r. Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

„Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji nieruchomości

w ciągu roku: 1) w terminie od 15 października do 15 marca w sposób ciągły, 2) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na

terenie nieruchomości w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.” Używane środki gryzoniobójcze powinny być dopuszczone

do obrotu handlowego przez Ministra Zdrowia, a miejsce ich rozłożenia odpowiednio oznakowane. Wobec powyższego stosowanie innych niż

chemiczne metod prowadzenia deratyzacji przepisy nie przewidują. Ponadto informuję, że szczury wędrowne są uznawane za bardzo

poważne szkodniki, szczególnie ze względu na to, że pasożytują na nich wszy i pchły, które przenoszą wiele chorób groźnych dla ludzi.

Należą do nich dżuma, dur brzuszny, włośnica, tularemia i leptospirozy. Same szczury szkodzą ludziom poprzez wyjadanie i zanieczyszczanie

odchodami zapasów jedzenia, oraz uszkadzanie instalacji i budynków. Mogą zabijać zwierzęta domowe i hodowlane

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczur_w%C4%99drowny). Informuję, iż przenoszenie szczurów jest całkowicie nieuzasadnione, gdyż może

prowadzić do rozprzestrzeniania chorób. Także pomysł relokacji szczurów poza środowisko miejskie jest pomysłem chybionym, a wręcz

niehumanitarnym, gdyż szczury poza tym środowiskiem nie są w stanie przetrwać. Niewłaściwe jest także przekazywanie szczurów,

będących szkodnikami i roznosicielami chorób do ZOO, gdzie przebywa wiele rzadkich gatunków zwierząt, w tym także zagrożonych

wyginięciem.

19 BO.D1.38/22 Odnawiamy groby Polskich

Bohaterów

Połączony z projektem o numerze BO.D1.7/22
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DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

PRZYJĘTY

1 BO.D2.1/22 Profesjonalna Siłownia w Parku

Dąbie

505 000,00 Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń siłowych na terenie parku Dąbie. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń, zachęci mieszkańców do

spędzania czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do wzrostu ich aktywności fizycznej.

2 BO.D2.2/22 Koncerty na Rondzie Mogilskim 51 000,00 Działalność Młodzieżowego Domu Kultury ,,Dom Harcerza’’ im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie jest trwale wpisana w pejzaż kulturalny i

edukacyjny Dzielnicy II Grzegórzki. Realizacja przedsięwzięcia poprzez organizację letnich koncertów jest formą aktywności mieszkańców

Dzielnicy II oraz mieszkańców Krakowa korzystających z lokalizacji Ronda Mogilskiego. Projekt jest kontynuacją koncertów odbywających się

w tym miejscu i przyczynia się do zwiększenia zainteresowania muzyką wśród młodzieży i dorosłych. Propaguje także aktywne spędzanie

wolnego czasu i ożywia kulturalną przestrzeń. W ramach projektu zaplanowano 4 koncerty, a wykonawcy prezentować będą programy

artystyczne o charakterze popularnym, bluesowym, jazzowym oraz poezję śpiewaną. Dzięki organizacji tych muzycznych wydarzeń w

środowisku lokalnym będą mogli zaprezentować się krakowscy artyści.

3 BO.D2.3/22 5% na BEZPIECZNE GRZEGÓRZKI 60 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

4 BO.D2.4/22 CzytajMY – książki, komiksy i

audiobooki w bibliotece

30 000,00 Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców rozwijających się osiedli, wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej, zwiększenie liczby

materiałów bibliotecznych poprzez zakup nowości, w tym komiksów.

5 BO.D2.5/22 Bezpieczniej nad Wisłą - Grzegórzki

etap II

12 500,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

6 BO.D2.9/22 Nowe nasadzenia zieleni wzdłuż al.

Beliny-Prażmowskiego

170 000,00 Projekt zakłada nasadzenia nowych drzew wzdłuż alei Beliny-Prażmowskiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę estetyki terenu i

jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.

7 BO.D2.11/22 Napij się na zdrowie! Poidełko

miejskie

180 000,00 Inwestycja pozytywnie wpłynie na potrzeby mieszkańców i zwierząt szczególnie w okresie wiosenno – letnim w dniach z podwyższoną

temperaturą powietrza (okres upałów).

8 BO.D2.13/22 Renowacja boiska do piłki nożnej

SP39

40 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

9 BO.D2.14/22 49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki 200 000,00 Projekt zakłada montaż ok. 49 ławek i koszy w Dzielnicy II Grzegórzki. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na czystość ulic oraz komfort

spacerujących oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

10 BO.D2.15/22 Polsko-ukraiński stół po sąsiedzku

na os. Oficerskim

8 999,00 Realizacja projektu jest okazją do integracji społeczności lokalnej i nawiązania nowych relacji pomiędzy osobami przybyłymi z Ukrainy, a

mieszkańcami osiedla. Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie mieszkańcy będą mogli zacieśnić więzi polsko-ukraińskie, poznać

kulturę, tradycyjne potrawy, a przede wszystkim porozmawiać ze swoim sąsiadem przy wspólnym stole.

11 BO.D2.16/22 Piłkarskie marzenia na

Grzegórzkach

75 100,00 Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów

sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej przez sędziego MZPN oraz organizację turnieju.

12 BO.D2.17/22 Zazieleńmy II Dzielnicę! 500 000,00 Projekt zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie Dzielnicy II Grzegórzki oraz remont i budowę chodników. Poza walorami

estetycznymi, miejska zieleń wpływa na niwelowanie zanieczyszczenia powietrza i pomaga w walce ze smogiem, a wyremontowane chodniki

podniosą bezpieczeństwo pieszych.

13 BO.D2.18/22 360-stopniowa gra dzielnicowa

Grzegórzki VR

80 000,00 Projekt gry dzielnicowej w wirtualnej rzeczywistości pozwoli na przedstawienie dzielnicy Grzegórzki w ciekawej i interaktywnej formie,

zachęcającej do poznania historii dzielnicy. Wykorzystanie nowych technologii zwiększy zainteresowanie projektem oraz jego dostępność

(strona www).

14 BO.D2.20/22 800 darmowych biletów dla

seniorów do Kina "Paradox"

14 000,00 - zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta - edukacja filmowa
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15 BO.D2.21/22 Kino pod gwiazdami na Bulwarach

Wiślanych!

63 000,00 - stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w sercu Krakowa - ożywienie Bulwarów Wiślanych - łączenie pokoleń (seniorów,

rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów), okazja do nawiązywania więzi społecznych - edukacja filmowa

16 BO.D2.22/22 Warsztaty przyrodnicze dla dzieci w

Parku przy Fabrycznej

70 000,00 Projekt zakłada organizację zajęć dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych, dotyczących przyrody w mieście, w tym tematów miejskiego

ogrodnictwa, parków, ogrodów społecznych, rekultywacji terenów pofabrycznych w mieście czy retencji. Warsztaty pozytywnie wpłyną na

integrację dzieci oraz zwiększą ich wiedzę na temat ekologii w mieście.

17 BO.D2.23/22 Ekologia na okrągło 199 000,00 - podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat działań

proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

18 BO.D2.24/22 Gładko po Grzegórzkach - remont

przejazdów rowerowych

330 000,00 Modernizacja przejazdów rowerowych i naprawa ścieżki rowerowej poprawi komfort poruszających się na rowerach i hulajnogach

ODRZUCONY

1 BO.D2.7/22 Strefa uspokojonego ruchu w

okolicy Teatru Variete

Budżet obywatelski sam w sobie stanowi specyficzną formę konsultacji społecznych, zatem nie jest dopuszczalne, aby celem projektu było

przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat kształtu proponowanych rozwiązań. W związku z powyższym, przedstawiony zakres

zadania nie może być realizowany w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

Rozwiązania organizacji ruchu muszą spełniać szereg wymagań formalnych regulujących zasady stosowania znaków, sygnałów i urządzeń

brd w sposób jednoznaczny i spójny. Z tego względu organizacja ruchu jako czynność organizacyjno-techniczna nie podlega bezpośrednim

uzgodnieniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). oraz Ustawą z dnia 20

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

2 BO.D2.8/22 Dosadzamy drzewa wzdłuż

Grzegórzeckiej

Projekt zakłada przeniesienie miejsc parkingowych z chodnika na jezdnię przy ul. Grzegórzeckiej oraz posadzenie na ich miejscu drzew. Na

etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek.

Zgodnie z opinią przekazaną przez Radę Dzielnicy, projekt ten stoi w sprzeczności z zamierzeniem Rady, która planuje stworzenie większej

ilości miejsc parkingowych we wskazanej lokalizacji. Z opinii Zarządu Dróg Miasta Krakowa wynika, że w podanej lokalizacji jest deficyt

miejsc postojowych, a realizacja zadania przyczyni się do ich zmniejszenia. W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

3 BO.D2.10/22 Naturalny plac zabaw w rejonie

ulicy Dąbskiej

Projekt zakłada stworzenie naturalnego placu zabaw przy ul. Dąbskiej. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Według opinii przesłanej przez Wydział Planowania

Przestrzennego UMK, ustalenia planu miejscowego nie dopuszczają lokalizacji zadania we wskazanym miejscu. Według informacji pozyskanej

od Wydziału Skarbu UMK, działka nr 1/43, obr. NH-52 była przedmiotem postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości - aktualnie ww.

działka stanowi własność osób fizycznych na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 25 września 2017 r., co uniemożliwia realizację

inwestycji na przedmiotowej działce. W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

4 BO.D2.12/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

5 BO.D2.19/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

PRZYJĘTY

1 BO.D3.2/22 KSIĄŻKOMAT 180 000,00 Zwiększenie dostępności do zbiorów bibliotecznych, dostosowanie oferty do osób aktywnych zawodowo, zwiększenie liczby czytelników.

2 BO.D3.3/22 100 koszy na odpady dla Dzielnicy

III Prądnik Czerwony

150 000,00 Projekt zakłada doposażenie terenu Dzielnicy III Prądnik Czerwony o różnego rodzaju kosze na odpady. Inwestycja pozytywnie wpłynie na

czystość tego terenu oraz komfort spacerujących. Dodatkowo montaż pojemników do segregacji odpadów wpłynie pozytywnie na proces

gospodarki odpadami.
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3 BO.D3.4/22 Naturalny pochłaniacz smogu 150 000,00 Projekt zakłada obsadzenie ekranów akustycznych wzdłuż ruchliwej ulicy roślinnością o wysokich zdolnościach absorpcji zanieczyszczeń

powietrza. Nowe zasoby zieleni stworzą przyjazną przestrzeń i wpłyną na poprawę jakości powietrza.

4 BO.D3.6/22 ZIELONA OLSZA. Jeżowy Ogród

Krakowian 2.0

350 000,00 Projekt zakłada nasadzenia grupy krzewów, mieszanki bylin i krzewów, traw ozdobnych oraz roślin cebulkowych w Jeżowym Ogrodzie

Krakowian i wokół bloków przy ul. Miechowity, Stanisława ze Skalbmierza, Lublańskiej, Bohaterów Wietnamu oraz Młyńskiej. Nowe

nasadzenia niskiej zieleni wpłyną pozytywnie na walory estetyczne krajobrazu.

5 BO.D3.7/22 ZRÓBMY PARK NA OLSZY 2.0 250 000,00 Projekt przewiduje dofinansowanie parku kieszonkowego po południowej stronie ul. Lublańskiej za ekranami akustycznymi. Projekt zakłada

całkowitą rewitalizację tego terenu poprzez jego odpowiednie uporządkowanie, nowe nasadzenia zieleni, montaż elementów małej

architektury oraz sprzętów siłowych, stworzenie atrakcji dla dzieci przy zachowaniu obecnej dzikości tego terenu. Wpłynie to pozytywnie na

Mieszkańców tej okolicy.

6 BO.D3.8/22 Centrum Pomocy Osobom

Niepełnosprawnym i Seniorom

48 760,00 Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także na wzrost świadomości

mieszkanek i mieszkańców Dzielnicy III, w tym uwrażliwienie na potrzeby w/w osób.

7 BO.D3.9/22 Poczujmy się dobrze ze sobą -

integracja międzypokoleniowa

30 000,00 Realizacja projektu zaktywizuje społeczność lokalną, w obszarze konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Zaangażowanie osób z

niepełnosprawnością i osób starszych w działania zaplanowane w projekcie zmniejszy ryzyko ich wykluczenia społecznego.

8 BO.D3.10/22 ZIELONE ULICE w naszej dzielnicy 145 000,00 Projekt zakłada stworzenie nowych nasadzeń zieleni oraz roślinności mającej zdolność do pochłaniania zanieczyszczonego powietrza. Nowe

nasadzenia roślinności przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, wpłyną pozytywnie na walory estetyczne krajobrazu, a w upalne

dni cień z drzew będzie mógł obniżyć nawet o kilka stopni temperaturę asfaltu.

9 BO.D3.11/22 Wyremontujmy chodniki na Olszy 235 000,00 Celem projektu jest: wykonanie remontu istniejącego chodnika zlokalizowanego: po zachodniej stronie bl. nr 9 przy ul. Bosaków oraz po

południowej stronie bl. nr 8 przy ul. Miechowity, który znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników w szczególności pieszych

uczęszczających tymi chodnikami.

10 BO.D3.12/22 Poznajmy się! Sąsiedzkie pikniki na

Olszy

100 000,00 Ogólnodostępne sąsiedzkie pikniki pozytywnie wpłyną na proces integracji mieszkańców dzielnicy. Zaproszenie do prezentacji miejskich

instytucji i organizacji rozpowszechni ich działalność oraz możliwości partycypowania w projektach wpływających na rozwój miasta.

11 BO.D3.13/22 AKTYWNY SENIOR na Olszy 50 000,00 Projekt AKTYWNY SENIOR na Olszy, który zakłada organizację cyklicznych, różnorodnych, bezpłatnych zajęć i warsztatów aktywizujących

seniorów, może w pozytywny sposób wpłynąć na aktywność mieszkańców dzielnicy. Proponowany cykl bezpłatnych zajęć i warsztatów

odpowiada na zapotrzebowanie na aktywności seniorów mieszkających w Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Propozycje zajęć obejmują zarówno

działalność kulturalno-artystyczną (warsztaty rękodzielnicze, wycieczki do krakowskich instytucji kultury), jak i aktywność fizyczną (nordic

walking, zajęcia taneczne). Ważną i ciekawą propozycją są warsztaty poruszające tematy zdrowotne i spotkania z ekspertami ds. zdrowia.

Szeroki wybór zaproponowanych zajęć i spotkań zdecydowanie pozytywnie wpłynie na aktywizację tej grupy w obszarze Dzielnicy, a także

pozwoli na uczestnictwo w projekcie szerokiemu gronu odbiorców. Projekt zakłada bezpłatny udział, co pozwoli na dotarcie z ofertą do

wszystkich seniorów, bez względu na status materialny. Cykl wydarzeń zdecydowanie wpłynie na aktywizację i włączenie w wydarzenia

lokalne seniorów oraz pozwoli na ich integrację z innymi mieszkańcami, którzy korzystają z oferty kulturalnej proponowanej dotychczas w

Dzielnicy II Prądnik Czerwony.

12 BO.D3.15/22 Relaks przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących nr 9

400 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

13 BO.D3.16/22 Bieżnia dla uczniów i mieszkańców

przy ZSO nr 9

220 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

14 BO.D3.18/22 Weź nie pytaj, weź poczytaj 72 500,00 Zwiększenie atrakcyjności księgozbiorów, kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, wzbogacenie oferty o nowe tytuły

audiobooków oraz książek z dużą czcionką.

15 BO.D3.19/22 Ogólnodostępne zajęcia biegowo-

ruchowe na terenie Dz. III

3 600,00 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy III, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację profesjonalnych

bezpłatnych zajęć biegowo - ruchowych.

16 BO.D3.22/22 5% na BEZPIECZNY PRĄDNIK 77 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.
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CZERWONY!

17 BO.D3.24/22 Kino Plenerowe na terenie Prądnika

Czerwonego i Olszy

33 000,00 Projekt kina plenerowego, zakładający projekcje filmowe na świeżym powietrzu przyczyni się do integracji społeczności lokalnej,

zamieszkującej na terenie Prądnika Czerwonego i Olszy oraz pozytywnie wpłynie na kompetencje kulturowe w zakresie filmu.

18 BO.D3.26/22 100 drzew dla Dzielnicy III Prądnik

Czerwony!

120 000,00 Projekt zakłada nasadzenia ok. 100 dużych sadzonek drzew na terenie dzielnicy III. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz w przyszłości

będzie sprzyjać Mieszkańcom poprzez poprawę jakości powietrza i klimatu.

19 BO.D3.28/22 Bardziej CZYSTO i ZIELONO nad

SUDOŁEM DOMINIKAŃSKIM!

95 000,00 Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenów nad Sudołem Dominikańskim. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie

walorów estetycznych otoczenia, stworzy komfortową i użyteczną przestrzeń dla Mieszkańców.

20 BO.D3.29/22 Zielona 3 Dzielnica - IV Edycja 400 000,00 Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w dzielnicy 3. Realizacja zadania będzie polegać na nasadzeniu roślinności

posiadającej zdolności pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych oraz odstraszającej komary i kleszcze. Nasadzenie tego typu roślin

pozwoli na ograniczenie zagrożenia groźnymi chorobami odkleszczowymi oraz przyczyni się do polepszenia jakości powietrza.

21 BO.D3.30/22 Wsparcie dla Seniorów z Prądnika

Czerwonego

95 000,00 Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji i integracji seniorów z dzielnicy III. Pozwoli również na nawiązanie nowych znajomości i

przyjaźni.

22 BO.D3.31/22 Pikniki integracyjne z Mieszkańcami

innych narodowości

42 000,00 Projekt zakłada zorganizowanie 3 pikników integracyjnych z udziałem obcokrajowców zamieszkujących Prądnik Czerwony. Letnie spotkania

na świeżym powietrzu mają odbyć się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, w Parku

Zaczarowanej Dorożki oraz Parku Reduta. Ogólnodostępny charakter imprez oraz darmowy wstęp pozwolą na skorzystanie z wydarzenia

szerokiemu gronu odbiorców zamieszkujących Prądnik Czerwony. Zaproszenie do udziału obcokrajowców mieszkających w Krakowie będzie

okazją do integracji z mieszkańcami Krakowa oraz promocji historii i kultury miasta. Projekt pozytywnie wpłynie na proces integracji

społeczności lokalnej zamieszkującej Prądnik Czerwony.

23 BO.D3.33/22 Stop krzykom! Jak dogadać się z

dziećmi? Bezpłatne warsztaty

20 000,00 Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji

między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję

profilaktyczną. Realizacja projektu w przestrzeni lokalu Programu Aktywności Lokalnej "Na Olszy", funkcjonującym w strukturach MOPS,

będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

24 BO.D3.34/22 Bardziej DOŚWIETLONY Prądnik

Czerwony

135 000,00 Projekt zakłada zamontowanie lamp oświetleniowych przy chodnikach, drogach oraz placach zabaw; tam gdzie brak niedoświetlonych miejsc

jest problematyczny dla Mieszkańców. Oświetlenie wskazanych w projekcie lokalizacji pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo w okolicy.

25 BO.D3.35/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

26 BO.D3.36/22 Uczymy się pomagać od

najmłodszych lat.

25 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

27 BO.D3.37/22 wykonanie nasad i

zagospodarowanie terenu

45 000,00 Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ul. Olsztyńskiej 1 poprzez nasadzenie zieleni. Nowe zasoby zieleni stworzą przyjazną

przestrzeń oraz poprawią estetykę otoczenia.

28 BO.D3.39/22 Bezpieczny pieszy przy

skrzyżowaniu Sabały i Reduty

260 000,00 Celem projektu jest: wykonanie poszerzenia istniejącego chodnika oraz jego doświetlenie, które znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort

pieszych uczęszczających ul. Sabały.

29 BO.D3.41/22 Estakada w lotniczych barwach 49 000,00 Upamiętnienie tradycji polskiego lotnictwa - zarówno krakowskiego, jak i z okresu II wojny światowej w miejscu, które znajduje się w pobliżu

dawnego lotniska wojskowego Kraków-Rakowice i działającego Muzeum Lotnictwa Polskiego, znakomicie wpisuje się w proces przywracania

pamięci o dawnych tradycjach Krakowa.

30 BO.D3.42/22 Zielona Wieczysta 606 000,00 Projekt zakłada rewitalizacje terenów wokół bloków przy ul. Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ Janusza Meissnera, ul. Pawła Włodkowica. W
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ramach tego zadania przewiduje się montaż małej architektury, stojaków dla rowerów, poidełek dla zwierząt, tablic informacyjnych,

nasadzenia zieleni oraz instalacje domków dla m.in. jeży i wiewiórek. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do polepszenia warunków życia

Mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na estetyczny wygląd tych terenów. Ponadto zapewni przyjazne środowisko dla mieszkających tam

zwierząt.

31 BO.D3.43/22 Piłkarskie marzenia na Prądniku

Czerwonym - Prądniczanka

208 100,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy III bez względu na przynależność klubową.

32 BO.D3.44/22 Zielona Przystań na Dobrego

Pasterza

430 000,00 Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na tyłach budynku przy ul. Dobrego Pasterza 6. W ramach tego projektu miałyby powstać

takie elementy jak: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i psie odchody, leżaki miejskie, ścieżka, donice na rośliny, skrzynie

przeznaczone na wymianę książek, czyli tzw. bookcrossing, całoroczny podest, który służyłby za scenę na letnie koncerty, spotkania czy

prelekcje. Ideą parków kieszonkowych jest zorganizowanie mieszkańcom Krakowa zielonej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, nawet w

środku gęstej zabudowy i w otoczeniu ulic, a proponowany projekt może im to zapewnić.

33 BO.D3.47/22 Piłkarskie marzenia na Prądniku

Czerwonym - Wieczysta

165 100,00 Celem projektu jest wsparcie dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy III bez względu na przynależność klubową.

34 BO.D3.48/22 Serce na nakrętki 4 000,00 Celem projektu jest przybliżenie idei segregacji śmieci poprzez wyposażenie szkoły w pojemnik na nakrętki. Dodatkowo w ramach realizacji

zadania przewidziane jest wparcie osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez działalność organizacji pozarządowej,

która przeznaczy na pomoc potrzebującym środki pochodzące z akcji zbierania nakrętek.

35 BO.D3.50/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

36 BO.D3.52/22 800 darmowych biletów dla

seniorów do Kina "Paradox"

14 000,00 - zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta - edukacja filmowa

37 BO.D3.53/22 Kino pod gwiazdami 63 000,00 - stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w Krakowie - łączenie pokoleń (seniorów, rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów),

okazja do nawiązywania więzi społecznych - edukacja filmowa

38 BO.D3.54/22 Cztery Pory Roku - koncerty na

Dobrego Pasterza ��

18 500,00 Projekt w pozytywny sposób wpłynie na proces integracji mieszkańców Dzielnicy III, także przez jego międzypokoleniowy charakter oraz

stworzy możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki zaplanowanym koncertom

stworzona także zostanie możliwość prezentacji dla artystów.

39 BO.D3.55/22 Ekologia na okrągło 199 000,00 - podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat działań

proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

40 BO.D3.56/22 Kwitnąca Olszecka 140 000,00 Projekt zakłada rewitalizacje terenu przy ulicy Olszeckiej. Posadzenie drzew, krzewów, wykonanie rabat kwietnych, montaż małej

architektury przyczynią się do polepszenia wyglądu tej okolicy.

ODRZUCONY

1 BO.D3.1/22 Nowe boiska do koszykówki i

siatkówki przy Hali Prądniczanka

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

2 BO.D3.5/22 100 stojaków rowerowych dla

Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Zgłoszony projekt zakłada montaż stojaków rowerowych we wskazanych lokalizacjach na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Zarząd

Transportu Publicznego w ramach zadań własnych realizuje od lat zadanie polegające na montażu stojaków rowerowych na terenie Gminy

Miejskiej Kraków w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przez mieszkańców lokalizacje są szczegółowo

analizowane, przede wszystkim pod względem własności terenu oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom

przestrzeni publicznej zarówno rowerzystom jak i poruszających się w pobliżu stojaków pieszym, ze szczególnym uwzględnianiem

nietworzenia przeszkód i barier dla osób z niepełnosprawnościami. W przypadku problemów ze znalezieniem odpowiedniej, dogodnej dla
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wszystkich mieszkańców lokalizacji, Zarząd Transportu Publicznego podejmuje współpracę ze stosownymi Radami Dzielnic i jednostkami

zarządzającymi terenem. Zgodnie z § 17 ust.1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego Uchwałę Nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty

które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami. W związku z powyższym

wskazaną lokalizację opiniuje się negatywnie. Nadmieniamy, że w bieżącym roku został już wykonany montaż stojaków rowerowych między

innymi przy bloku nr 2 przy ul. Kantora, planowany jest montaż 6 szt. stojaków przy siłowni i ogródku jordanowskim zlokalizowanych przy ul.

Chałupnika w rejonie budynku nr 14. Lokalizacje stojaków rowerowych między innymi przy posesjach przy ul. Miechowity 8 i 10, ul.

Bohaterów Wietnamu 3, 4 i 5 oraz Stanisława ze Skalbmierza 8 stanowią przedmiot ustaleń ZTP z Radą Dzielnicy nr III i ZZM. Tereny przy

posesjach m.in. Bohaterów Wietnamu 5, Miechowity 15a, Bosaków 11, Wileńskiej 9a, Dobrego Pasterza 67, ul. Młyńska 14, 12, 10, 6, 4, 2, ul.

Sadzawki 5, Młyńska Boczna 3, 5 i 7, oraz teren wokół pawilonu przy ul. Młyńskiej 8 nie stanowią własności Gminy Miejskiej Kraków.

3 BO.D3.14/22 Czerwony Park Majora Zarząd Infrastruktury Sportowej w 2021 r. opracował koncepcję zagospodarowania terenu na cele sportowo - rekreacyjne. Na wskazanym

terenie jest aktualnie zawarta umowa dzierżawy z KS Prądniczanka, który w koncepcji określił sposób wykorzystania tego terenu.

4 BO.D3.17/22 Kocie oczka na prądnickich zebrach Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §17.1 pkt 4 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – Uchwała LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania,

„które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i

zarządzeniami Prezydenta” oraz na podstawie z §17.1 pkt 6 (...)„ które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich w tym prawa własności”. Zarząd Dróg Miasta Krakowa na

podstawie uzyskanych opinii m.in. z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, stwierdza: 1. wskazane poniżej lokalizacje

.: - 50.08285609593699, 19.971211904165674 - 50.0899808088403, 19.980179180190042 - 50.078183346757285, 19.97732343826591 -

50.07675015579557, 19.978857236716035 wchodzą w zakres realizowanego przez Gminę Miejską Kraków zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa linii tramwajowej KST IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)” na podstawie zawartej w dniu: 21.12.2020 r. umowy pomiędzy Gminą

Miejską Kraków, a konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhuna na budowę przedmiotowej linii

tramwajowej w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), dla którego na obecnym etapie procedowana jest realizacja w zakresie

opracowania dokumentacji projektowej w tym m.in. zmiany stałej organizacji ruchu. W związku z tym negatywnie opiniuje montaż

sygnalizacji ostrzegawczej PEO w tych lokalizacjach. 2. W zakresie montażu PEO i sygnalizacji ostrzegawczej w pozostałych lokalizacjach, to

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, przejścia dla pieszych

powinny być odpowiednio oznakowane znakami pionowymi oraz poziomymi. Natomiast z przeprowadzanych audytów bezpieczeństwa ruchu

drogowego na terenie Krakowa wynika, że głównym problemem na przejściach dla pieszych jest brak odpowiedniego, specjalnie

dedykowanego oświetlenia. Należy więc w pierwszej kolejności na przejściach dla pieszych montować oświetlenie dedykowane celem

poprawy widoczności pieszych na przejściu jak i dochodzących do niego, szczególnie w porze nocnej oraz w podczas niekorzystnych

warunków atmosferycznych a nie dodawać kolejne elementy odblaskowe. Tym celom służy prowadzony program instalacji dedykowanego

oświetlenia na przejściach dla pieszych a Urząd Miasta Krakowa oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne podejmują działania związane z

wprowadzeniem ujednolicenia oznakowania na wszystkich przejściach dla pieszych na terenie miasta Krakowa. Należy zaznaczyć, że

stosując system oświetlenia na przejściu dla pieszych należy zapewnić, aby obiektem wyróżnionym z otoczenia oraz dobrze widzianym przez

kierowcę był pieszy, a nie infrastruktura przejścia dla pieszych. Natomiast zaproponowane przez Wnioskodawcę rozwiązania nie będą

efektywne i nie podniosą poziomu bezpieczeństwa pieszych na przejściach, ponieważ montaż zaproponowanej sygnalizacji ostrzegawczej

PEO mógłby spowodować odwrócenie uwagi kierującego i pogorszenie widoczności a w szczególności widoczności pieszego na przejściu. W

związku z powyższym projekt organizacji ruchu zawierający rozwiązania zawarte w propozycji zadania nie zostałby zatwierdzony w Wydziale

Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, który zgodnie z właściwością rozdziału kompetencji decyzyjnych jest organem zarządzającym ruchem na

publicznych miasta Krakowa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na

drogach (Dz. U. z 2019 roku z póź. zm.) oraz (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017.784 t.j. z dnia

2017 .04.14 z póź. zm.).

5 BO.D3.20/22 Budowa części alejki parkowej od

strony ul. Cieślewskiego

Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §17.1 pkt 7 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – Uchwała LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania

„które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta”. Proponowana w projekcie „budowa

części alejki parkowej prowadzącej z ul. Ernesta Cieślewskiego na teren zielony Muzeum Lotnictwa” zlokalizowana byłaby częściowo na

działce nr 49 obr 6 jedn. ew. Nowa Huta zagospodarowanej m.in. zielenią i parkingiem dla samochodów oraz częściowo na terenie zielonym

na działkach działek o numerach: 16/2 i 16/24 obr. 6 jedn. ew. Nowa Huta. W odniesieniu do w/w działek wskazać należy, że: – działka nr 49
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obr. 6 jedn. ew. Nowa Huta wg informacji opisowej z rejestru gruntów, udostępnionej przez internetowy serwer Infrastruktura Usług

Informacji Przestrzennej IUIP, nie pozostaje we władaniu Gminy Miejskiej Kraków i stanowi własność AMW Towarzystwo Budownictwa

Społecznego „KWATERA” Sp. z o. o. - działka nr 16/2 oaz 16/24 obr. 6 jedn. ew. Nowa Huta wg informacji opisowej z rejestru gruntów,

udostępnionej przez internetowy serwer Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej IUIP, stanowi własność Gminy Kraków lecz oddana jest

w wieczyste użytkowanie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego) i również nie pozostaje

we władaniu Gminy Miejskiej Kraków.

6 BO.D3.21/22 ZACZAROWANA DOROŻKA

ZACZAROWANY DOROŻKARZ

ZACZAROWANY KOŃ

Projekt zakłada montaż pełnowymiarowej repliki oryginalnej krakowskiej dorożki na cześć Jana Kaczara w Parku Zaczarowanej Dorożki. Na

etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek

m.in. do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Park Zaczarowanej Dorożki stanowi otoczenie tzw. „Żabiego Młyna” i jest ujęty w gminnej

ewidencji zabytków. Ponadto, na ww. terenie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudół

Dominikański” (Uchwała nr LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r.), dlatego jakiekolwiek zmiany na tym terenie

wymagają uzyskania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zagospodarowanie Parku Zaczarowanej Dorożki powinno być spójne i

zaprojektowane kompleksowo. Obszar ten jest stosunkowo niewielki i obecnie znacznie w niego zainwestowano. Priorytetem przy urządzania

parku powinno być jego zintegrowanie z zabytkowym budynkiem młyna pochodzącego z 1890-1891 roku. Kolejne modernizacje i

doposażenia wykonywane fragmentarycznie doprowadzą do zatarcia walorów tego terenu. Nowe elementy w parku nie mogą zaburzać

kompozycji założenia, powiązań z budynkiem, zacierać śladu młynówki, jak również kolidować z istniejącą zielenią. Aktualnie Park

Zaczarowanej Dorożki jest wystarczająco zagospodarowany i brak jest w nim miejsca na tak wielkogabarytową rzeźbę jak dorożka. W

związku z powyższym, projekt opiniuje się negatywnie.

7 BO.D3.23/22 Oświetlenie bieżni przy SP nr 2 ul.

Strzelców 5A

W roku bieżącym, w ramach środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Krakowa ( 500 tys. zł ) jest opracowywana dokumentacja

projektowa dla zadania pn."SP nr 2 - modernizacja i przebudowa bieżni wraz z oświetleniem" - zadanie wymaga pozwolenia na budowę,

planuje się rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w roku bieżącym.

8 BO.D3.25/22 Gry planszowe w bibliotece Projekt zgłoszony przez Wnioskodawcę zakłada utworzenie wypożyczalni gier planszowych w Filii nr 12 Biblioteki Kraków. Ze względów

lokalowych i kadrowych projekt nie może zostać zrealizowany we wskazanym miejscu. Dyrekcja Biblioteki Kraków spotkała się z

Wnioskodawcą przedstawiając swoje argumenty, które zostały przyjęte przez Wnioskodawcę. Uzgodniono, że projekt zostanie odrzucony na

etapie weryfikacji prawnej. Ustalenia te zostały potwierdzone mailowo po spotkaniu.

9 BO.D3.27/22 Marchołta, Sabały przyjazne

PIESZYM z dziećmi

Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §17.1 pkt 4 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – Uchwała LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania,

„które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i

zarządzeniami Prezydenta” oraz na podstawie z §17.1 pkt 7 regulaminu „które są planowane do realizacji na gruntach nienależących i

niepozostających we władaniu Miasta”. Zaproponowany do realizacji w ramach zadania „Marchołta Sabały przyjazne pieszym z dziećmi”

zakres rzeczowy został uszczegółowiony z Wnioskodawcą projektu podczas spotkania roboczego w terenie w dniu 5 maja 2022r. Zakładał on:

Pkt. 1 – skrzyżowanie ul. Sabały z ul. Marchołta: - zamianę istniejących zapór betonowych na słupki - uporządkowanie/utwardzenie

nawierzchni przed zaporami od strony ul. Marchołta - zamiana 1 zapory betonowej na słupki oraz obniżenie krawężnika , działaniem tym

umożliwiając swobodny zjazd z istniejącego chodnika na jezdnię ul. Sabały - obniżenie krawężnika przy istniejącym chodniku ul.

Sabały/Marchołta– rejon bud. 11 - obniżenie krawężnika przy istniejącym chodniku ul. Sabały/sięgacz rejon bud. 29 Pkt. 2 – skrzyżowanie ul.

Marchołta z ul. Bachledy: - wykonanie ciągu pieszego po utwardzonej nawierzchni tłuczniowej w kierunku obniżonych krawężników na ul.

Klimka Bachledy. Ad.1. wskazane do demontażu bariery z prefabrykatów betonowych (i zastąpienie ich słupkami), które ustawione są na

granicy działek nr 298, 288/16 oraz 157, obręb: S-21, jednostka ewidencyjna: Śródmieście wraz ze znakiem pionowym U-9b „tablica do

oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi”, zostały zamontowane zgodnie z m.in. zapisami Uchwały Nr IX/134/2019 Rady Dzielnicy III

Prądnik Czerwony z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie: „wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Miasta Krakowa o utrzymanie

obecnie istniejących rozwiązań komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania ulic Sabały i Marchołta” oraz wypracowanymi uzgodnieniami w tym

zakresie, która został podjęta (cyt. uzasadnienia) „zgodnie z przeważającymi wnioskami, uwagami, postulatami mieszkańców dot. rozwiązań

komunikacyjnych w rejonie ulic Marchołta i Sabały”. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zapisy w przytoczonej na wstępie Uchwały Nr

IX/134/2019 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 2 lipca 2019 r. są wiążące w zakresie przedmiotu sprawy dla ZDMK i stanowią

reprezentatywne stanowisko Rady i Zarządu Dzielnicy III w zakresie braku zgody na zmianę obowiązującej stałej organizacji ruchu na

połączeniu przedmiotowych dróg wewnętrznych. Natomiast Istniejące oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

wprowadzone na drodze wewnętrznej ul. J. Sabały i drodze wewnętrznej ul. Marchołta m.in. w zakresie połączenia ww. dróg są zgodne z

obowiązującą organizacją ruchu oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania na

drogach /Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 września 2019 r. z późn. zm./, a całość istniejącego
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oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostaje w utrzymaniu tut. Zarządu. Należy zaznaczyć, że zastosowane bariery

betonowe z prefabrykatów zamontowane m.in. na granicy działek nr 298 i 288/16, obręb: S-21, jednostka ewidencyjna: Śródmieście na

drodze wewnętrznej ul. J. Sabały, posiadają stosowną Krajową Deklarację Zgodności Nr 1/03/2020 oraz specyfikację techniczną - Aprobata

Techniczna Nr AT/2003-04-0369 i Deklarację Zgodności Nr 113670/09/2019. Wdrożona w listopadzie 2018 roku organizacja ruchu na części

drogi wewnętrznej ul. J. Sabały wraz z sięgaczami drogowymi i części ul. Marchołta, wyznacza strefę zamieszkania poprawiając tym samym

bezpieczeństwo w ruchu drogowym w tym ruchu niechronionych uczestników ruchu drogowego, poruszających się w obrębie wskazanej

strefy i połączenia w/w. dróg wewnętrznych przy przedmiotowych barierach betonowych z prefabrykatów w rejonie również obowiązującej

strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h. Dlatego zamiana istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (barier betonowych z

prefabrykatów) na słupki blokujące typ. U-12c śr. 120 mm jest niemożliwa z uwagi na powyższe jak również z uwagi na ograniczoną trwałość

ww. rozwiązania, które ingerowałoby w sposób bezpośredni w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kolizja/wypadek drogowy, czy uszkodzenie

słupków blokujących w wyniku np. aktów wandalizmu/kradzieży/samowolnego demontażu, mogłoby doprowadzić do wznowienia ruchu

kołowego na połączeniu dróg wewnętrznych ul. Marchołta i ul. J. Sabały i tym samym zmianę istniejących rozwiązań komunikacyjnych w

obrębie ww. połączenia dróg. Odnosząc się do wniosku o obniżenie krawężnika przy istniejącym chodniku w rejonie budynku nr 11 ul.

Sabały/Marchołta oraz w rejonie bud. 29 ul. ul. Sabały/sięgacz (końcowe odcinki chodnika) oraz uporządkowanie/utwardzenie nawierzchni

przed zaporami od strony ul. Marchołta, ZDMK informuje, że Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony w ramach posiadanych kompetencji

decyzyjnych w dniu 21 czerwca 2022 roku podjęła Uchwałę NR. XLII/427/2022 w sprawie „rozdysponowania środków wydzielonych do

dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na 2023 rok” wraz listą rankingową zadań planowanych do realizacji na 2023 rok stanowiącą

załącznik do w/ uchwały , która uwzględnia m.in. w zakresie „prac remontowych dróg i chodników” realizację zadania p.n.: ul. Jana Sabały

oraz ul. Marchołta. W związku z powyższym wykonanie robót w zakresie obniżenia krawężników i uporządkowanie/utwardzenie nawierzchni

przed zaporami od strony ul. Marchołta zostanie ujęte w ramach kompleksowego remontu zaplanowanego i finansowanego w ramach

środków Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony w 2023 roku. Ad. 2 wykonanie ciągu pieszego po utwardzonej nawierzchni tłuczniowej w

kierunku obniżonych krawężników na ul. Klimka Bachledy wiąże się z koniecznością połączenia z istniejącym chodnikiem w ul. Marchołta

zlokalizowanym częściowo na dz. 288/16 obr. jedn. ew. S-21 Śródmieście, własności Gminy Miejskiej Kraków oraz częściowo na dz. 197/5

jedn. ew. obr.S-21 Śródmieście stanowiącej własność osób. Jednocześnie informujemy, że aby wykonać wnioskowany zakres zachodzi

konieczność przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem procedury realizacji w trybie ZRID (wraz pozyskaniem

terenów do zasobów Gminy Miejskiej Kraków) a takiej procedury obowiązujący „Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa” nie

dopuszcza. W związku z powyższym ZDMK negatywnie opiniuje wnioskowany zakres rzeczowy zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu

Obywatelskiego.

10 BO.D3.32/22 Park kieszonkowy "Leśna Reduta" Projekt przewiduje utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Reduta. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału

Kształtowania Środowiska. Zgodnie z informacjami z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa wskazana przez Wnioskodawcę działka nr 132,

obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście jest aktualnie zarezerwowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w

związku z koncepcją budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa

z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie

mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,

strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu dla zamieszkałych

tam dzikich zwierząt, które w takich miejscach nie potrzebują budek, domków czy sztucznie zrobionych schronów. Jeżom wystarczą stosy

samoistnie gromadzących się gałęzi i zarośla, a ptakom i wiewiórkom naturalne zakrzewienia i korony drzew. Ponadto w niedalekiej

odległości znajdują się tereny leśne, Ścieżka edukacyjna Drugie życie drzew, Park Reduta i inne tereny udostępnione mieszkańcom.

Dodatkowo zaproponowane środki finansowe nie byłyby wystarczające na taką inwestycję w tym miejscu. W związku z powyższym projekt

został zaopiniowany negatywnie.

11 BO.D3.38/22 kosze na psie odchody Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

12 BO.D3.40/22 Gry podwórkowe w parku Reduta Projekt polega na utworzeniu kosmicznego placu zabaw w postaci malunków na chodnikach, naziemnych elementów z prefabrykowanej

masy termoplastycznej w Parku Reduta. Dodatkowo przewiduje się zakup zestawu gier planszowych do pawilonu - kawiarni znajdującej się w

tym parku. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do

różnych jednostek. W związku z tym, iż Park Reduta został wybudowany przy udziale dofinansowania zewnętrznego, Gmina Miejska Kraków

zobowiązana jest do zachowania trwałości dofinansowanego ze środków europejskich projektu do dnia 12.07.2026 r., pod groźbą

konieczności zwrotu środków dofinansowania wraz z odsetkami. Naruszeniem trwałości byłyby przede wszystkim takie działania jak

likwidacja parku bądź istotna zmiana sposobu jego funkcjonowania, sprzedaż całości lub części terenu, na którym mieści się park i/lub

elementów dofinansowanej infrastruktury, wszelkie działania naruszające cele projektu, tj. prowadzące do zmniejszenia obszaru parku i/lub

powierzchni biologicznie czynnej. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy
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Parku Reduta, zgodnie z którą cały teren parku jest objęty nadal obowiązującym okresem gwarancji i rękojmi. W związku z powyższym każda

ingerencja w elementy parku spowoduje utratę przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ww. świadczeń ze strony Generalnego Wykonawcy.

W zakresie dzierżawy pawilonu znajdującego się w Parku Reduta została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej a

operatorem pawilonu. Obecne zapisy ww. umowy nie nakładają na dzierżawcę obowiązku przechowywania i udostępniania odwiedzającym

gier planszowych. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt opiniuje się negatywnie.

13 BO.D3.45/22 Oddajmy pieszym chodniki,

zaprośmy rowerzystów na jezdnie

Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §17.1 pkt 4 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – Uchwała LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania,

„które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i

zarządzeniami Prezydenta” Uzasadnienie: W trakcie weryfikacji projektu stwierdzono, że złożony projekt nie zawiera istotnych informacji

potrzebnych do określenia możliwości realizacji oraz oszacowania kosztów realizacji . Dlatego zgodnie z. Rozdziałem 3 „Zgłaszanie

projektów” §10 ust.1 pkt. 6 oraz Rozdział 4 „Weryfikacja i uzupełnienie projektów” §16 ust.1 stosowną korespondencją wystąpiono do

Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie złożonego projektu polegające na wskazaniu miejsca realizacji t.j. „chodników i jezdni na których

miałyby być namalowane wnioskowane znaki dla uczestników ruchu w tym umieszczenie pasów dla pieszych na ścieżkach rowerowych”. W

odpowiedzi na wniosek ZDMK, Wnioskodawca wskazał (w obowiązującym terminie) poniższe lokalizacje na terenie Dzielnicy III Prądnik

Czerwony uwzględniające w swym zakresie: , 1). namalowanie pasów typu "przejście dla pieszych" w ciągu drogi dla rowerów w

następujących miejscach przy ul. Dobrego Pasterza: •) przy przystanku "Park Wodny" na wysokości punktu usługowego z pasmanterią • w

przedłużeniu ciągu przejścia dla pieszych przy posesji nr 189 (naprzeciwko sklepu Biedronka) • w przedłużeniu ciągu przejścia dla pieszych

przy bloku nr 129 (przy skrzyżowaniu z ul. Kwartową) • w ciągu przejścia dla pieszych przy rondzie Stanisława Barei (od strony Straży

Miejskiej w kierunku ul. Strzelców) 2).namalowanie symboli sugerujących wyraźnie, że części wspólne dla pieszych i rowerzystów, obecnie

jedynie w kolorze czerwonym i często bezpośrednio za znakami poziomymi obrazującymi rower, są częściami wspólnymi dla pieszych i dla

rowerzystów: • przy przecięciu chodnika przy ul. Dobrego Pasterza przez drogę dla rowerów przed i po przystanku "Park Wodny" • przy

punktach handlowo-usługowych przy ul. Dobrego Pasterza pomiędzy przystankiem a ul. Kwartową - gdzie następuje zwężenie chodnika i

drogi dla rowerów, bo wyznaczone są miejsca parkingowe • z obu stron wjazdu na przystanek "Słoneckiego" przy ul. Dobrego Pasterza •przy

przecięciu chodnika przez ścieżkę rowerową przy sklepie „Alti” - ul. Strzelców 4. Dla wskazanego zakresu uzyskano stosowne opinie m.in. z

Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa. Jak wynika z treści pozyskanych opinii wskazane lokalizacje wchodzą w zakres

realizowanego przez Gminę Miejską Kraków zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii tramwajowej KST IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)”

na podstawie zawartej w dniu: 21.12.2020 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak

AGir Sanayi Insaat ve Taahhuna na budowę przedmiotowej linii tramwajowej w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), dla którego

na obecnym etapie procedowana jest realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w tym m.in. zmiany stałej organizacji

ruchu gdyż zmianom ulegnie również infrastruktura piesza i rowerowa. Wobec powyższego ZDMK stosowną korespondencją w dniu 14

czerwca 2022 roku poinformował Wnioskodawcę o braku możliwości realizacji wnioskowanego zakresu rzeczowego we wskazanych

lokalizacjach. Równocześnie ponownie zwrócił się z prośbą do Wnioskodawcy o wskazanie nowych lokalizacji (miejsc realizacji) na których

miałyby być namalowane wnioskowane znaki. Na udzielenie odpowiedzi w zakresie wskazania nowych lokalizacji (miejsc realizacji) został

wyznaczony nowy termin na udzielenie odpowiedzi zgodnie z „Regulaminem budżetu obywatelskiego” t. j. Rozdział 4 „Weryfikacja i

uzupełnienie projektów” §16 ust.1 pkt.4 do dnia 29 czerwca 2022 roku licząc od dnia o powiadomienia o braku możliwości realizacji we

wskazanych lokalizacjach. W odpowiedzi na wniosek ZDMK, Wnioskodawca projektu korespondencją z dnia 17 czerwca 2022 roku

poinformował, że nie będzie zgłaszał „konkretnych punktów, gdyż nie zdąży przeprowadzić swoich konsultacji z mieszkańcami i że liczy się z

możliwością odrzucenia projektu”. W związku z tym ZDMK negatywnie opiniuje wprowadzenie w ramach „Budżetu Obywatelskiego”

rozwiązań w lokalizacjach wskazanych w przedmiotowym projekcie.

14 BO.D3.46/22 Zielony kącik rekreacyjny na

Sadzawki

W opinii Jednostki brak miejsca na wskazaną infrastrukturę z uwagi na par. 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz istniejącą zieleń (ewentualne wycinki)

15 BO.D3.49/22 Zabawa na Budzyniu - Park

Rzeczny Tonie

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

16 BO.D3.51/22 100 drzew dla Prądnika

Czerwonego! ��

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY

PRZYJĘTY
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1 BO.D4.1/22 Międzypokoleniowe Spotkania w

Ogrodzie Sensorycznym

450 000,00 Długoterminowym efektem realizacji projektu na podstawie informacji zawartej we wniosku jest przekształcenie niezagospodarowanego

terenu w ekologiczne miejsce rekreacji i wypoczynku wraz ze strefą sensoryczną i edukacyjną dla mieszkańców dzielnicy Prądnik Biały. Ideą

jego powstania jest poprawa zdrowia po okresie pandemii. Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej terenu

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie.

2 BO.D4.6/22 Ścianka wspinaczkowa w Parku

Krowoderskim.

350 000,00 Projekt przewiduje wybudowanie ogólnodostępnej, niskiej ścianki wspinaczkowej typu boulder umożliwiającej wspinaczkę bez liny i

specjalistycznego sprzętu. Ścianka będzie promować aktywny zdrowy wypoczynek i będzie ciekawym uzupełnieniem oferty rekreacyjnej

parku. Boulder na świeżym powietrzu umożliwi trenowanie wspinaczki przez cały sezon letni. Realizacja tego zadania umożliwi treningi jak

również rozpoczęcie przygody ze wspinaczką.

3 BO.D4.7/22 Strefa bokserska w Parku

Krowoderskim

33 000,00 Projekt zakłada wykonanie strefy bokserskiej w Parku Krowoderskim. Realizacja tego zadania przyczyni się do promowania sportów walki

oraz urozmaici ćwiczenia na świeżym powietrzu.

4 BO.D4.8/22 Teqball w Parku Krowoderskim. 43 000,00 Projekt zakłada zakup i montaż wielofunkcyjnego stołu Teqball pozwalającego na uprawianie pięciu sportów w jednym miejscu. Poszerzenie

oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców dzielnicy będzie miało pozytywne skutki w aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy

sprawności fizycznej. Ponadto realizacja projektu umożliwi poznanie nowej, rozwijającej się dyscypliny sportu.

5 BO.D4.9/22 Zielone osiedle Krowodrza Górka. 125 000,00 Projekt zakłada wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów kwitnących na terenach osiedla Krowodrza Górka oraz budowę domków dla

owadów. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu terenów zieleni w okolicy. Ponadto budowa domków dla zapylaczy, zapewni im miejsce

do rozrodu i schronienia.

6 BO.D4.10/22 Szafy Książkowe - mobilne

biblioteki na Prądniku Białym.

60 000,00 Projekt zakłada montaż szaf książkowych na terenie dzielnicy IV. Realizacja zadania będzie promować czytanie i idee dzielenia się książkami.

projekt będzie miał pozytywny wpływ na ukulturalnienie mieszkańców dzielnicy poprzez promocję czytelnictwa i bookcrossingu.

7 BO.D4.11/22 Bezpieczne przejście do Parku

Krowoderskiego

320 000,00 Montaż dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych poprawi w szczególności bezpieczeństwo pieszych poruszających się ul. Batalionu

"Skała" AK, ul. Wł. Łokietka oraz ul. Krowoderskich Zuchów

8 BO.D4.12/22 Zielone przystanki autobusowe na

Prądniku Białym.

90 000,00 Projekt zakłada zakup i montaż donic wyposażonych w specjalny stelaż dla roślin pnących w pobliżu przystanków autobusowych w dzielnicy

IV. Realizacja projektu poprawi wygląd terenów wokół przystanków, ograniczy zapylenie powietrza i pochłonie dwutlenek węgla.

9 BO.D4.18/22 Oświetlenie osiedla

Rusznikarska/Łokietka/Wybickiego

240 000,00 Poprawa warunków oświetlenia na osiedlach oraz bezpieczeństwa mieszkańców

10 BO.D4.19/22 Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego

- etap II

400 000,00 Projekt przewiduje rewitalizacje Parku Wyspiańskiego. Wymiana zniszczonych nawierzchni alejek, nowe nasadzenia, rozbudowa placu zabaw

przyczynią się do stworzenia przyjaznej przestrzeni i wpłyną pozytywnie na poprawę samopoczucia mieszkańców.

11 BO.D4.20/22 Bezpieczny psi park w Parku

Krowoderskim.

240 000,00 Projekt zakłada doposażenie psiego wybiegu w Parku Krowoderskim. W ramach tego zadania zamontowano by poidła dla psów, dodatkowe

urządzenia do zabawy, wieszaki na smycze, wykonano by 3 śluzy zabezpieczające przed uciekaniem psów oraz dosadzono by zieleń.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się do polepszenia warunków dla użytkowników parku, utworzy bezpieczną przestrzeń i uatrakcyjni jej

wygląd.

12 BO.D4.21/22 ZAZIELENIAMY PRĄDNIK 335 000,00 Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewów, bylin, kwiatów oraz utworzenie trawników. Inwestycja przyczyni się do wzrostu terenów

zieleni w tej okolicy.

13 BO.D4.23/22 Rewitalizacja placu zabaw przy ul.

Pużaka

395 000,00 Projekt zakłada wymianę urządzeń na placu zabaw, remont boiska, montaż stołu do teqball oraz wykonanie nasadzeń. Realizacja projektu

przyczyni się do polepszenia estetyki terenu, częstszego korzystania z przestrzeni publicznej, a także wpłynie na zadowolenia i spokój

Mieszkańców.

14 BO.D4.24/22 Rewitalizacja placu zabaw przy ul.

Jaremy 8

280 000,00 Projekt zakłada odnowienie placu zabaw przy ul. Jaremy 8. W ramach tego projektu przewiduje się wymianę urządzeń oraz remont

nawierzchni. Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.

15 BO.D4.25/22 Książka formą nieograniczoną -

zakup nowości wydawniczych

42 500,00 Zwiększenie oferty czytelniczej, zakup nowości wydawniczych, wprowadzenie nowych form pracy z czytelnikiem z wykorzystaniem

nowoczesnych technologii.
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16 BO.D4.26/22 Doposażenie ogródka

jordanowskiego

135 000,00 Projekt przewiduje doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność okolicy i da

możliwość zabawy większej ilości dzieci.

17 BO.D4.28/22 Rewitalizacja przestrzeni wokół

bloku przy Prądnickiej 58

245 200,00 Projekt przewiduje uporządkowanie przestrzeni w okolicy bloku przy ul. Prądnickiej 58, stworzenie estetycznej ogólnie dostępnej zielonej

przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia funkcjonalności tego terenu oraz poprawi wygląd

estetyczny okolicy.

18 BO.D4.29/22 Stworzenie zielonych klas

outdoorowych w ogrodzie SP21

269 338,00 Długoterminowym efektem realizacji projektu na podstawie informacji zawartej we wniosku oraz oświadczeniu Dyrekcji Jednostki oświatowej

jest zbudowanie w ogrodzie przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie przestrzeni, która umożliwi

spędzanie czasu oraz prowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu a także korzystanie z powstałej infrastruktury w wyznaczonych

godzinach przez wszystkich mieszkańców.

19 BO.D4.31/22 Youtuberzy w Bibliotece 50 000,00 Zwiększenie grona odbiorców, szczególnie młodzieży, dotarcie do osób niebędących aktywnymi czytelnikami, możliwość spotkania

popularnych osób w przyjaznej atmosferze biblioteki, rozszerzenie bezpłatnej oferty kulturalnej filii.

20 BO.D4.32/22 Remont chodnika 120 000,00 Remont chodnika w ul. Pużaka pozwoli na łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się zarówno osobom pełnosprawnym, ale również osobom

z niepełnosprawnościami w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

21 BO.D4.33/22 EKOlogiczna nauka 25 000,00 Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Forma kampanii to zaprojektowanie, wyprodukowanie i usytuowanie w przestrzeni

dzielnicy tabliczek informacyjnych oraz plakatów dot. sprzątania psich kup oraz prawidłowego dokarmiania ptaków. Realizacja projektu

przyczyni się do utrzymania ładu i porządku w przestrzeni dzielnicy.

22 BO.D4.34/22 Minuta dla Szkoły 300 000,00 Wykonanie zatoki postojowej bezpośrednio przy szkole wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ,szczególnie dzieci(uczniów SP nr

119)dowożonych przez rodziców do szkoły.

23 BO.D4.35/22 Inteligentna infrastruktura w Parku

Krowoderskim

75 000,00 Projekt zakłada montaż 2 ławek solarnych w Parku Krowoderskim. Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mogli za darmo naładować swoje

telefony komórkowe.

24 BO.D4.36/22 EKO DZIELNICA IV 100 000,00 Projekt ECO DZIELNICA IV złożony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa pod nr BO.D4.36/22 Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

uzyskuje pozytywną opinię. W ramach projektu planowane jest zakupienie eco toreb bawełnianych z logo dzielnicy. Rozdawanie toreb w

ramach akcji promujących dzielnicę oraz oznakowanie ich logo dzielnicy zostało uzgodnione z Radą i Zarządem Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Takie działanie przyczyni się wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców dzielnicy i wpłynie na ilość używanych jednorazowych siatek

plastikowych, co winno przełożyć się na zmniejszenie ilości odpadów plastikowych

25 BO.D4.38/22 Prądnik Kreatywny 110 000,00 Proponowane działania w ramach zadania znacząco wzbogacają ofertę kulturalno-edukacyjną w Dzielnicy IV. W perspektywie

długoterminowej mogą podnieść kompetencje artystyczne odbiorców, rozbudzić zainteresowanie kulturą i sztuką oraz zachęcić do

częstszego korzystania z oferty kulturalnej miasta. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15, kiedy poszukiwanie i

rozwijanie własnych pasji i umiejętności jest szczególnie ważne. Zadania realizowane będą bezpłatnie, co umożliwi skorzystanie z oferty

także rodzinom, które na co dzień nie są w stanie zapewnić dzieciom takich zajęć dodatkowych. Projekt może przynieść bardzo dobre efekty

edukacyjne z zakresu sztuki, ale także społeczne.

26 BO.D4.40/22 Koncert sąsiedzki w ogrodzie 6 000,00 W trakcie weryfikacji projektu stwierdzono, że wniosek spełnia wymogi Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.Realizacja

projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności i integracji społeczności lokalnej oraz będzie przeciwdziałała marginalizacji.

27 BO.D4.41/22 Spacery białoprądnickie 3 300,00 Zgłoszony projekt jest ciekawą propozycją zapoznających mieszkańców z ich najbliższym otoczeniem - historią, tradycjami, lokalnymi

osobistościami. Spełnia rolę edukacyjną, podnosi świadomość lokalną, a także aktywnie angażuje uczestników w odkrywanie ciekawostek

najbliższego otoczenia. Na terenie Dzielnica IV Prądnik Biały powstało wiele nowych osiedli, które zamieszkują osoby dotąd niezwiązane z

okolicą. Przebywa tu takżę wielu obcokrajowców, którzy z reguły nie znają turystycznych atrakcji Krakowa poza jego historycznym centrum.

Realizacja zadania przyczyni się zarówno do zwiększenia lokalnej świadomości mieszkańców Prądnika, jak i pozwoli odkryć go z nowej

turystycznej strony. Spacery mają charakter inkluzywny i będą doskonałą propozycją dla wszystkich grup wiekowych.

28 BO.D4.42/22 Wyjątkowy stojak na rowery w 35 000,00 Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki jest największym ośrodkiem w dzielnicy Prądnik Biały. Bardzo wielu odbiorców oferty kulturalnej i
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Dworku Białoprądnickim artystycznej korzysta właśnie z rowerów jako głównego środka lokomocji. Jest to szczególnie widoczne w okresie letnim podczas wydarzeń

plenerowych. Stworzenie miejsca, w którym bezpiecznie będzie można zostawić swój jednoślad, znacząco ułatwi mieszkańcom Prądnika

Białego korzystanie z oferty ich dzielnicowego ośrodka kultury. Fakt, że koncepcja zostanie uzgodniona we współpracy z Miejskim

Konserwatorem Zabytków, gwarantuje, że będzie to konstrukcja dopasowana do unikalnego charakteru obiektu. Miejsce stanie się bardziej

przyjazne dla uczestników życia kulturalnego oraz będzie świadectwem, że miejskie instytucje dbają i wspierają formę jazdy na rowerze jako

alternatywę dla jazdy samochodem (jak np. w kampanii "Rowerem do pracy"). Rozbudowana infrastruktura rowerowa w perspektywie

długoterminowej zachęci mieszkańców miasta do częstszego korzystania z rowerów jako codziennego środka transportu.

29 BO.D4.44/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

30 BO.D4.45/22 Piłkarskie marzenia na Prądniku

Białym - Clepardia

145 100,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy IV bez względu na przynależność klubową.

31 BO.D4.46/22 Ławka z przewijakiem 30 000,00 Projekt zakłada montaż ławki z przewijakiem w Parku Krowoderskim. Inwestycja ta przyczyni się polepszenia komfortu spacerów dla rodzin z

dziećmi.

32 BO.D4.48/22 Nowoczesny sprzęt ratowniczy w

służbie społeczeństw

48 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

33 BO.D4.49/22 KaczkoMAT 24 000,00 Na terenie Parku Kościuszki projekt przewiduje montaż "kaczkomatu" - automatu z karmą dla dzikiego ptactwa. Realizacja pomoże w

edukacji z zakresu dokarmiania dzikiego ptactwa w okresie zimowym. Poprawi także życie wielu ptaków w tej okolicy.

34 BO.D4.54/22 Sortujmy na polu! 72 800,00 Projekt zakłada montaż 4 praktycznych i estetycznych koszy do segregacji odpadów w najbardziej uczęszczanych miejscach w dzielnicy.

Realizacja tego zadania przyczyni się do utrzymania czystości i wpłynie pozytywnie na środowisko.

35 BO.D4.55/22 Chabrowy Trakt aż do Opolskiej -

Park Rzeczny Tonie

280 000,00 Projekt zakłada utworzenie ścieżki spacerowo-edukacyjnej na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Gdyńskiej. Realizacja tego zadania ułatwi

Mieszkańcom przemieszczanie się w tych okolicach.

36 BO.D4.57/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

37 BO.D4.58/22 800 darmowych biletów dla

seniorów do Kina "Paradox"

14 000,00 - zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta - edukacja filmowa

38 BO.D4.59/22 Zabawa na Budzyniu - Park

Rzeczny Tonie

277 000,00 Projekt zakłada utworzenie skwerów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych końcu ul. Na Budzyniu. Teren zostałby wyposażony w sprzęt do

ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) oraz plac zabaw dla dzieci. Realizacja zadania stworzy rodzicom i dzieciom miejsce do spędzania wolnego

czasu, a także przyczyni się do zwiększenia kondycji fizycznej Mieszkańców.

39 BO.D4.60/22 Zdrowe i silne ciało. Gimnastyka

SŁOWIAŃSKA dla kobiet.

26 980,00 Gimnastyka Słowiańska to praktyka, która wzmacnia ciało, zdrowie i duszę. Po zajęciach czuć przepływ energii, zadowolenie i uśmiech na

twarzy. Doświadczenia są niespotykane, inne niż w sportach czy różnych praktykach pracy z ciałem. Uzupełniają się.

40 BO.D4.62/22 Ekologia na okrągło 199 000,00 - podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat działań

proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

41 BO.D4.64/22 Poidła parkowe w Parku

Krowoderskim i Białoprądnickim

253 000,00 Projekt zakłada montaż 2 poideł odpowiednio w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim. Realizacja ułatwi życie użytkowników parków,

przyczyni się do swobodniejszego korzystania z nich i wpłynie pozytywnie na otoczenie.
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42 BO.D4.65/22 W Polskę jedziemy! - 12

bezpłatnych wycieczek

autokarowych

53 440,00 Realizacja projektu może być ciekawym sposobem wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla krakowskich rodzin i alternatywą dla biernego

stylu życia. Wycieczki mają promować twórcze i prozdrowotne formy aktywności, połączone ze zwiedzaniem obiektów historycznych, a także

poznawaniem przyrody. Mają poszerzać horyzonty uczestników i integrować grupę. Ze względu na to, że projekt jest dedykowany lokalnej

społeczności idealnym realizatorem zadania byłaby instytucja, która działa w tej konkretnej dzielnicy Krakowa, ma kontakt z tamtejszymi

mieszkańcami oraz instytucjami pomagającymi dotrzeć z ofertą do zainteresowanych i doświadczenie w aktywizowaniu osób do działań i

integracji międzysąsiedzkiej np. działający w Dzielnicy IV Punkt Aktywności Lokalnej MOPS, instytucję kultury jak np. Dworek Białoprądnicki

lub instytucję edukacyjną jak np. Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana.

43 BO.D4.66/22 Bezpieczna dzielnica - Nasza

wspólna sprawa!

86 500,00 Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Dzielnicy.

ODRZUCONY

1 BO.D4.2/22 Uregulowanie nurtu wodospadu w

parku Kościuszki

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

2 BO.D4.3/22 Stop dzikom - bezpieczne Tonie Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opiniuje negatywnie projekt budżetu obywatelskiego pt. „Stop dzikom-

bezpieczne Tonie”. Działające na zlecenie UMK całodobowe pogotowie dla dzikich zwierząt gatunków chronionych oraz łownych na terenie

Gminy Miejskiej Kraków aktualnie jest w posiadaniu 3 przenośnych odłowni, które w pełni wystarczały do obsługi odłowów dzików na terenie

Krakowa. W związku z faktem wprowadzenia w drugiej połowie 2021 r. przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń, wprowadzono

poważne ograniczenia dotyczące odłowów dzików, dlatego też odłowy dzików przy użyciu odłowni zostały zakończone z dniem 15.11.2021 r

W dniu 31 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) (Dz.U. 2021 poz. 1485), które wprowadza zakaz

przemieszczania dzików na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, także na obszarze Polski. W związku z powyższym Urząd Miasta

Krakowa uzyskał również aktualne stanowisko służb weterynaryjnych w sprawie odłowu i relokacji dzików na terenie Miasta, które wskazuje

na koniczność zaniechania przemieszczania wyłapanych do odłowni dzików, jakie było dokonywane w zeszłym roku przez działające na

zlecenie Urzędu Miasta Krakowa całodobowe pogotowie dla dzikich zwierząt. Wobec tak radykalnych wytycznych w zakresie sposobu

postępowania z wyłapanymi dzikami prowadzone na terenie miasta odłowy zostały ograniczone. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Łowieckie

rola Prezydenta Miasta została ograniczona do współdziałania z dzierżawcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z

zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie szeroko pojętej ochrony i hodowli zwierzyny, a także opiniowania

rocznych planów łowieckich. Tak, więc Prezydent Miasta nie posiada ustawowej delegacji do uśmiercania dzikiej zwierzyny łownej, będącej

własnością Skarbu Państwa w celu regulacji liczebności populacji na terenach objętych obwodami łowieckimi obejmującymi wszystkie tereny

niezabudowane Krakowa szczególnie tereny zieleni i ich enklawy. W związku z powyższym przedstawiony projekt nie może być zrealizowany,

gdyż wypełnia przesłankę ujętą w § 17 ust. 1 pkt 6 Regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. tj.

narusza obowiązujące przepisy prawa.

3 BO.D4.4/22 Teqball na Placu Omłotowym. Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

4 BO.D4.5/22 Fortepian zewnętrzny na terenie

Dworku Białoprądnickiego

Realizacja projektu została zaproponowana na terenie objętym opieką konserwatorską i wymagającym uzyskania zezwolenia

konserwatorskiego. Propozycja zadania została przedłożona do oceny Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, który zaopiniował ją

negatywnie. Ponadto, podobny projekt został zgłoszony na terenie sąsiadującego z Dworkiem Białoprądnickim Parku Kościuszki. Ze względu

na ewentualne bardzo bliskie sąsiedztwo dwóch fortepianów, realizacja obu zadań w niewielkiej odległości nie jest zasadna.

5 BO.D4.13/22 Boisko do siatkówki plażowej w

Parku Krowoderskim

Projekt zakłada budowę boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 25x15 m z zabezpieczeniem terenu piłkochwytami w parku

Krowoderskim. Dodatkowo zadanie zakłada montaż elementów małej architektury tj. ławki oraz śmietników. W Parku Krowoderskim

zlokalizowane jest już kilka boisk m.in. do piłki nożnej, koszykówki oraz boisko wielofunkcyjne. W związku z tym, iż wcześniej wymienione

boiska zajmują bardzo dużą powierzchnię wprowadzenie dodatkowego boiska jest nie możliwe ze względu na brak miejsca. Lokalizacja

wskazana w projekcie znajduje się w terenie ZP.1 – tereny zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod parki, ogrody, zieleń

towarzyszącą obiektom budowlanym, zieleń izolacyjną. W terenie dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń sportowych z

uwzględnieniem, że dla terenu ZP.1 minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego wynosi 80%; dopuszcza się zmniejszenie wskaźnika

powierzchni biologicznie czynnej do 70% w przypadku realizacji boisk o nawierzchni trawiastej.

6 BO.D4.14/22 Kort tenisowy w Parku

Krowoderskim.

Opinia negatywna. Projekt zakłada budowę kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej, który będzie otoczony piłkochwytami.

Standardowy kort do tenisa posiada wymiary: 35,87x17,07 m. Przy obecnym zagospodarowaniu parku nie ma możliwości zlokalizowania
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kortu z powodu braku miejsca. W Parku Krowoderskim znajduje się boisko wielofunkcyjne, które przeznaczone jest m.in. do gry w tenisa, w

związku z tym budowa kolejnego kortu nie jest zasadna. Dodatkowo lokalizacja wskazana w projekcie znajduje się w terenie ZP.1 – tereny

zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod parki, ogrody, zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, zieleń izolacyjną. W

terenie dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń sportowych z uwzględnieniem, że dla terenu ZP.1 minimalny wskaźnik terenu

biologicznie czynnego wynosi 80%; dopuszcza się zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do 70% w przypadku realizacji

boisk o nawierzchni trawiastej.

7 BO.D4.15/22 Tężnia w Parku Wyspiańskiego. Projekt zakłada budowę tężni na terenie Parku Wyspiańskiego, działka nr K-44, 123/2. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt

został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

oszacował koszty budowy na podstawie wykonanych w latach poprzednich tężni solankowych. Koszt wykonania obiektów o kubaturze

podobnej do istniejącej tężni np. na Bagrach to kwota rzędu ok 2 500 000,00 zł. Kwota ta znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na

realizację jednego projektu dla dzielnicy IV Prądnik Biały, tj. 1 967 873,34 zł. Ponadto należy zauważyć, iż ze względu na technologiczne

aspekty wykonania tężni, tj. pozyskanie tarniny, nie jest możliwa realizacja zadania w cyklu dwuletnim. Z uwagi na czasochłonne

uzgodnienia na wykonanie dokumentacji projektowej należałoby przewidzieć jeden rok (2023), natomiast na roboty budowlane kolejny rok

(2024). Niemniej jednak tarninę należałoby zebrać w okresie jesiennym w roku 2024. Następnie materiał musi przezimować do wiosny

kolejnego roku (2025), kiedy to nadaje się do zamontowania w wykonanej konstrukcji. Park Wyspiańskiego jest już dostatecznie

zagospodarowany, dlatego brakuje w nim przestrzeni na przedmiotową tężnie solankową. Ze względu na ujęcie Parku Wyspiańskiego w

gminnej ewidencji zabytków koniecznym było uzyskanie opinii od Miejskiego Konserwatora Zabytków, który w swoim piśmie zaopiniował

powyższy projekt negatywnie. Na tym terenie obowiązują zapisy MPZP, które wyznaczają zakres dozwolonych działań na danym obszarze.

Miejski Konserwator Zabytków zaakceptował jedynie dokumentacje projektowe na miasteczko rowerowe oraz plac rekreacyjny dla dorosłych.

W ww. dokumentacjach nie było zawartej tężni solankowej. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

8 BO.D4.16/22 Całoroczny fortepian zewnętrzny w

Parku Kościuszki

Projekt zakłada kupno oraz montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego, wykonanego z wytrzymałego materiału odpornego na warunki

atmosferyczne. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do

różnych jednostek m.in. Miejskiego Konserwatora Zabytków. Z uzyskanych opinii wynika, że Park Kościuszki – zespół dworsko – parkowy

biskupów krakowskich jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-132, decyzją z 18.07.1946 r. Nowe elementy na terenie parku

muszą być kształtowane w sposób podporządkowany specyfice miejsca, zharmonizowane z otoczeniem. Priorytetem w aranżacji terenu

powinno być uczytelnienie jego oryginalnego układu oraz zaznaczenie kolejnych faz kompozycyjnych. Nowe elementy nie mogą być

sytuowane na osiach kompozycyjnych założenia. Wprowadzanie nowych, ahistorycznych obiektów bez uwzględnienia wyników analiz

historycznych, kompozycyjnych, widokowych, kwerendy historycznej oraz opracowania opisanej całościowej dokumentacji może

doprowadzić do degradacji tej przestrzeni oraz zaburzenia układu wnętrz architektoniczno – krajobrazowych w obrębie zabytkowego parku.

W związku z powyższym, Miejski Konserwator Zabytków wydał opinię negatywną. Dodatkowo obecnie nie jest możliwe ustalenie ile czasu

zajmą powyższe działania, konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji zadania oraz jakie byłyby koszty uwzględniające niezbędne

uzgodnienia oraz analizy. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty których

wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu a także

niezgodnie z rozdz. 1 § 2., tj. projekty, które nie zakończą się w cyklu jednorocznym lub dwuletnim oraz 4) które w dniu zgłoszenia stoją w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami

Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinię negatywną.

9 BO.D4.17/22 Monitoring w Parku Krowoderskim i

Wyspiańskiego

W celu przygotowania opinii na temat proponowanego zadania dla wskazanych parków wykonano analizę zdarzeń przestępczych na

podstawie danych z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W 2021 roku na analizowanym obszarze odnotowano 4 przestępstwa w

przestrzeni publicznej (dwie kradzieże, kradzież z włamaniem oraz przestępstwo rozbójnicze). Do marca (włącznie) w 2022 roku

zarejestrowano 1 zdarzenie przestępcze, uszkodzenie ciała. W 2021 roku Straż Miejska Miasta Krakowa zarejestrowała 23 wykroczenia (7 z

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 7 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 5

przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 2 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 1 przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1

przeciwko zdrowiu. W 2022 roku do marca (włącznie) odnotowano 2 wykroczenia ( 1 dotyczące czystości i porządku w gminach, 1 przeciwko

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji). Do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w 2021 roku przewieziono 2 osoby,

w 2022 roku (do marca włącznie) jedną.Podsumowując należy stwierdzić, że na podstawie przeprowadzonej analizy obszar ten

charakteryzuje się bardzo małą ilością zdarzeń przestępczych oraz wykroczeń, które wpływają na bezpieczeństwo tego terenu. Monitoring

wizyjny jest jedynie jednym z elementów budowy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a nie jego gwarantem. Rozbudowa systemu

monitoringu musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym – art. 9a ust 1 stwierdza, że

monitoring wizyjny należy stosować „(…) jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub



Lp. Numer

ewidencyjny

Tytuł zadania Szacunkowy

koszt

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów

odrzuconych

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych RODO) wskazuje, że „(…) Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w

rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami”. Ponadto jednoznacznie wskazano w ww. akcie, że wszelkie zagrożenia na jakie powołuje się

administrator danych monitoringu wizyjnego muszą mieć charakter realny i rzeczywisty a nie dorozumiany, nie mogą to być zdarzenia

prognozowane do wystąpienia w przyszłości ( czyli nie można budować kamer „na zapas” ), nie wolno opierać się wyłącznie na zdarzeniach,

które miały miejsce w przeszłości. W tym przypadku przesłanki do budowy systemu monitoringu nie istnieją. Dodatkowo wskazać należy

stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych ( European Data Protection Board ), która w przygotowanym opracowaniu

„Wytyczne w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo” jednoznacznie wskazuje, że nie należy montować

systemów nadzoru wizyjnego w miejscach służących rekreacji i rekonwalescencji, bez absolutnie uzasadnionej przyczyny. Szacunkowe

koszty realizacji projektu są drastycznie zaniżone. Realizacja tego zadania w ramach założonego budżetu nie jest możliwa. Z kalkulacji

przestawionej przez dotychczasowego wykonawcę miejskiego monitoringu orientacyjny koszt realizacji inwestycji obejmującej budowę 15

punktów kamerowych ( przy założeniu braku jakichkolwiek przeszkód natury technicznej, które mogą pojawić się np. w trakcie rozpoczęcia

prac ziemnych ), uwzględniając drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych, kalkulowany w oparciu o niedawna inwestycję rozbudowy

monitoringu w rejonie Kurdwanowa to kwota około 850 000 – 900 000 złotych.

10 BO.D4.22/22 Toaleta publiczna na pętli

autobusowej "AZORY"

Zgodnie z § 17. ust. 1. pkt. 4 Uchwały nr LI/1410/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Złożony

projekt zakłada budowę toalety publicznej na pętli autobusowej „AZORY”. Aktualnie teren pętli autobusowej „Azory” objęty jest

realizowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zadaniem pn.: „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)”,

które znajduje się na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W

opracowywanej dokumentacji projektowej przewidziana została budowa punktu socjalnego z ogólnodostępnymi toaletami. Zakończenie

opracowania dokumentacji projektowej, wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej planowane jest w roku

2022. Przedmiotowa dokumentacja pozwoli na podjęcie kolejnych działań zmierzających do realizacji inwestycji w terenie. Ponadto, z uwagi

na konieczność kompleksowego zagospodarowania pętli autobusowej, która zostanie przebudowana i dostosowana również do przyjęcia linii

tramwajowych, nie jest możliwa budowa samodzielnej toalety. Zintegrowane działania w zakresie całościowej przebudowy pętli pozwolą na

efektywne zagospodarowanie przestrzeni oraz wykorzystanie środków publicznych.

11 BO.D4.27/22 park Krak - zagospodarowanie

terenu pod park

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu po dawnym motelu Krak i przekształcenie go w park. Na etapie wstępnej weryfikacji

przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Skarbu

Urzędu Miasta Krakowa, Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji, Biura Planowania Przestrzennego, Wydziału Kształtowania Środowiska.

Zgodnie z informacjami z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa działki nr 471/33 obr. K-40 i 471/50 obr. K-40 objęte są prowadzonymi w

trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami postępowaniami o zwrot. Przedmiotowe postępowania prowadzi Starosta

Krakowski. Natomiast odnosząc się do działki nr 471/66 obr. K-40 na obecnym etapie rozpoznawany jest stan prawny nieruchomości.

Ponadto Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji przesłało informacje dotyczące toczących się postępowań wszystkich działek wskazanych

przez Wnioskodawcę. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu

zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i

zarządzeniami Prezydenta.

12 BO.D4.30/22 Nasza MOBILNA łąka kwietna Projekt zakłada wykorzystanie segmentowych skrzynek oraz posadzenie w nich roślin miododajnych i leczniczych. Na etapie wstępnej

weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z uzyskanych

opinii wynika, że zastosowanie bylin w pojemnikach generuje wysokie roczne koszty utrzymania przekraczające 20% wartości projektu.

Dodatkowo nieprzytwierdzone donice stwarzają okazję do aktów wandalizmu np. kradzieży. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady

Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu

obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty 3) które, w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys.

zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu. W związku z powyższym projekt opiniuje się

negatywnie.

13 BO.D4.37/22 Park Łokietka 3 Przebieg inwestycji zaznaczono na działkach prywatnych co stanowi niezgodność z regulaminem BO. W przypadku próby przesunięcia

realizacji zadania na teren gminny, zadanie znajdowałoby się na terenie użytku gruntowego LS (obszary leśne), na którym to, zgodnie z

opinią pozyskaną z ZZM, nie może być realizowane.
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14 BO.D4.39/22 Miejsca parkowania Zgodnie z § 17. ust. 1. pkt. 4 Uchwały nr LI/1410/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Projekt

przewiduje wykonanie miejsc parkingowych (zatoki parkingowej) przy ul. Łokietka na wysokości siłowni plenerowej w Parku Krowoderskim.

Budowa miejsc postojowych/zatoki postojowej wymaga budowy chodnika, który zapewniłby prawidłową obsługę osób parkujących i

dowiązanie do istniejących alejek parkowych. Powyższe działanie wiąże się z ingerencją w istniejące zagospodarowanie Parku

Krowoderskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej wydał w tym zakresie opinię negatywną. Zgodnie z uzasadnieniem, budowa miejsc postojowych

wraz z chodnikiem do ich obsługi wymagałoby usunięcia żywopłotu, który stanowi naturalną barierę izolacyjną dla Parku Krowoderskiego.

Takie działanie byłoby niezgodne z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na

terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz powinno uwzględniać „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”. Biorąc

pod uwagę wyżej przedstawione okoliczności realizacja złożonego wniosku nie jest możliwa.

15 BO.D4.43/22 Ogród kwietny na Azorach Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

16 BO.D4.47/22 Bezpieczna droga do szkoły na

Kaczorówce

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

17 BO.D4.50/22 Koniec z błotnym łącznikiem

między Radzikowskiego a Conrada!

Zgodnie z § 17. ust. 1. pkt. 4, 6, 7 Uchwały nr LI/1410/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta, - które

naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób

trzecich, w tym prawa własności, - które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta.

Projekt przewiduje budowę chodnika łączącego ul. Radzikowskiego z ul. Conrada w obszarze działek nr 75/9, 76/10, 77/11 obręb K-41.

Aktualnie, działki na których zaproponowano budowę chodnika pozostają w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa ale nie są one działkami

drogowymi. Działki nr 75/9 oraz nr 76/10 posiadają symbol użytku Bp – tj. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, dz.

nr 77/11 posiada symbol użytku B – tj. tereny mieszkaniowe. Na wskazanym we wniosku obszarze obowiązuje Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego AZORY-WSCHÓD, zgodnie z którym przedmiotowy teren przeznaczony jest pod tereny dróg publicznych

klasy lokalnej – KDL.4. Docelowy układ komunikacyjny zakłada przebudowę odcinka drogi w terenie oznaczonym KDL.4 do szerokości 16 m w

liniach rozgraniczających dla przeznaczonych na ten cel terenów, z dopuszczeniem poszerzenia do 29 m w rejonie skrzyżowania. Niezależnie

od powyższego, na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - § 44 (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.): -

chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, przy czym do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości

krawężnika i obrzeża, - szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna

być mniejsza niż 2,00 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie tej

szerokości do 1,25 m, - szerokość chodnika nieusytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna

być mniejsza niż 1,5 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie tej

szerokości do 1,0 m. Szerokość działek gminnych, na terenie, na którym wnioskowana jest budowa chodnika, w najwęższym miejscu nie

przekracza szerokości 0,7 m, dlatego też budowa chodnika zgodnie z obowiązującymi ww. przepisami powodowałaby konieczność realizacji

prac na działkach nie pozostających we władaniu Miasta.

18 BO.D4.51/22 Bezpieczna droga do szkoły na

Kaczorówce

Zgodnie z § 17. ust.1. pkt.4 Uchwały nr LI/1410/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Projekt

zakłada modernizację przejścia dla pieszych w ul. Wł. Łokietka na wysokości skrzyżowania z ul. Kaczorówka. Przedmiotowe przejście dla

pieszych wchodzi w zakres realizowanego przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa zadania pn. „Rozbudowa ul. Łokietka – Etap I od ul.

Kaczorówka do ul. Gaik”. Zakończenie prac przy ul. Łokietka przewiduje się na wrzesień 2022 r. Realizacja przedmiotowego zadania odbywa

się na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej oraz pozyskanej decyzji ZRID. Zgodnie z projektem, planowane jest

przejście dla pieszych w ul. Łokietka w rejonie ul. Kaczorówka, jak również oświetlenie uliczne bezpośrednio przy tym przejściu. Po

zakończeniu budowy i oddaniu drogi do użytkowania obowiązywała będzie gwarancja na zrealizowane prace, której udziela Wykonawca

robót. Jakiekolwiek prace na odcinku objętym zakresem prac skutkowałoby przejęciem gwarancji przez nowego wykonawcę. Gwarancja na

podstawie zawartej umowy obowiązywać będzie przez okres 84 miesięcy.

19 BO.D4.52/22 Zróbmy ogród przy szkole na

Azorach

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.
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20 BO.D4.53/22 100 drzew dla Prądnika Białego! �� Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

21 BO.D4.56/22 Potoczek Łokietka - Park Rzeczny

Tonie

Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 roku w sprawie

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (zwanego dalej Regulaminem) stwierdzono, że: Przedmiotowy projekt BO obejmuje

swoim zakresem m.in. działkę nr 808 obr. 24 – Krowodrza, stanowiącą ciek wodny (potok Sudół) oraz działkę nr 417 obr. 24 – Krowodrza. Ta

ostatnia działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pociąga to za sobą konieczność uzyskania dla niej,

przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP), o czym

wspomniano wyżej. Uzyskanie ULICP wymaga jednakże wcześniejszego przygotowania koncepcji inwestycji, bowiem ta wskaże zakres

koniecznych robót budowlanych, a tym samym zajętość terenu pod inwestycję. Nie można wykluczyć, że dla pełnego osiągnięcia celu

zadania niezbędne okazałoby się zajęcie dodatkowych działek, oprócz tych wskazanych w projekcie BO. Widać z tego, że precyzyjne

określenie zajętości terenu jest warunkiem niezbędnym dla przeprowadzenia analizy zgodności projektu z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego, lecz także dla stwierdzenia, czy docelowy zakres inwestycji w całości mieści się w obszarze władania

Gminy Miejskiej Kraków. Za wykonaniem koncepcji przemawia także to, że działka nr 808 obr. 24 – Krowodrza, na odcinku pomiędzy ul.

Potoczek a ul. Łokietka, objęta jest MPZP pn.: „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A (Uchwała Nr CIX/2894/18

Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r.) i oznaczona symbolem 5.WS.1 - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, o

podstawowym przeznaczeniu pod cieki wodne, rowy, kanały, zbiorniki wodne wraz z obudową biologiczną. Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego zawiera istotne uregulowania dotyczące objętego nim terenu, w tym konieczności spełnienia zasad kształtowania zabudowy

oraz wskaźników zagospodarowania terenu, m. in. maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego

powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalnej wysokości zabudowy. Tak wymagające pod względem walorów przyrodniczo-

krajobrazowych zapisy powinny zostać uwzględnione na etapie koncepcyjnym, poprzedzającym opracowanie docelowego projektu

budowlanego. Bez wcześniejszego opracowania koncepcji nie można wykluczyć, że realizacja inwestycji w proponowanym kształcie

wymagałaby znacznych nakładów finansowych (między innymi przebudowy ul. Potoczek, realizacji obiektów inżynierskich, takich jak kładki,

przepusty – pozwalających przekroczyć linię potoku Sudół). Biorąc pod uwagę powyższe, koszt realizacji przekroczyłby 40% środków

finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego dzielnicowego, tj. 1 967 873,34 zł, co byłoby niezgodne z § 13 ust. 3

Regulaminu. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga długotrwałego i wieloetapowego procesu projektowego, na który składa się: •

sporządzenie wielowariantowej koncepcji, w tym sporządzenie operatu dendrologicznego, wymaganego zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20

Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie

wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycji (ok. 1 rok); • uzyskanie

decyzji ULICP (ok. 1 rok); • wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, wytycznych,

uzgodnień i opinii (ok. 2 lata); • realizacja robót budowlanych (ok. 1 rok); Powyższe etapy nie mogą być realizowane w jednym czasie, z tego

względu okres realizacji całości inwestycji znacznie przekraczałby 2 lata, tj. maksymalny czas realizacji, jaki dopuszcza §2 Regulaminu.

Należy nadto zauważyć, że propozycja projektu BO koliduje obszarowo z następującymi inwestycjami: • Rozbudowa ul. Gaik – zadanie

prowadzone przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, polegające na przygotowaniu wielobranżowej, wielowariantowej koncepcji; zakres inwestycji

obejmuje wlotowy odcinek ul. Potoczek (dz. Nr 417 obr. 24 – Krowodrza), a także południowy fragment działki nr 808 obr. 24 – Krowodrza,

przez którą przepływa ciek Sudół; • Budowa drogi ekspresowej S52 – zadanie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i

Autostrad; zakres inwestycji obejmuje fragment działki nr 808 obr. 24 – Krowodrza; Wyżej opisane kolizje stawiają propozycję projektu BO w

sprzeczności z § 17 ust. 1 pkt 4 Regulaminu. Reasumując: powołując się na Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, zgodnie z

którym nie mogą być realizowane: • projekty dzielnicowe, których koszt realizacji jest wyższy niż 40% środków finansowych przeznaczonych

na realizację budżetu obywatelskiego dzielnicowego (§ 13 ust. 3); • projekty które w dniu zgłoszenia stoją sprzeczności z obowiązującymi w

mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (§ 17 ust. 1 pkt 4); • projekty,

których realizacja w ramach budżetu obywatelskiego nie odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych

w ustawie o finansach publicznych (§2), wniosek nr BO.D4.56/22 opiniuje się negatywnie.

22 BO.D4.61/22 Butelkomaty na Prądniku Białym! Podstawę odrzucenia stanowi: 1) § 17 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

które w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania

wyższe niż 20% wartości projektu.” Ad. 1. Szacunkowy koszt zakupu, montażu i obsługi jednego automatu przyjmującego butelki typu PET i

puszki aluminiowe wynosi 337 400,00 zł, natomiast oszacowane roczne koszty utrzymania tego typu automatu wynoszą 169 574,14 zł, co

stanowi 50,3% wartości projektu. 2) § 10 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w którym ustala się, że zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu powinien

zawierać miejsce jego realizacji. 3) § 16 ust. 4 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „od momentu zawiadomienia o brakach w projekcie lub konieczności dokonania modyfikacji

zakresu rzeczowego, Wnioskodawca ma 14 dni na dokonanie korekty”. Ad. 2. Wnioskodawca nie przedstawił propozycji konkretnych

lokalizacji ustawienia automatów na butelki PET. Ad. 3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK w dniu 8 lipca 2022 r. zawiadomił
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telefonicznie i mailowo Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia projektu w zakresie zaproponowania konkretnych lokalizacji ustawienia 2

automatów na butelki PET na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wydział nie otrzymał odpowiedzi od Wnioskodawcy w terminie do 22 lipca

2022 r.

23 BO.D4.63/22 Bezpieczny Prądnik - Ławki solarne

w Parku T. Kościuszki

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

DZIELNICA V KROWODRZA

PRZYJĘTY

1 BO.D5.1/22 OGRÓD EDUKACYJNY PRZY

MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ -

OSTATNI ETAP

130 000,00 Projekt zakłada doposażenie szkolnego, ogólnodostępnego ogrodu edukacyjnego zlokalizowanego przy Młynówce Królewskiej. Wszystkie

elementy w projekcie miałyby charakter naturalny. Realizacja zadania uatrakcyjni to miejsce.

2 BO.D5.2/22 STWÓRZMY "ZIELONĄ ŚCIANĘ"

PRZY MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ 3.0

50 000,00 Projekt polega na odmalowaniu ogrodzenia, instalacji siatek umożliwiających wzrost pnączy oraz nasadzeniu pnączy wzdłuż ogrodzenia.

Realizacja projektu przyczyni się do zazielenienia tej okolicy, uspokojenia życia Mieszkańców i poprawi estetykę otoczenia.

3 BO.D5.3/22 KROWODRZA ZRYWA Z BETONEM 200 000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków bytowania drzew i krzewów oraz zwiększenie estetyki miasta, jak również będzie jednym z

kroków w kierunku adaptacji miasta w związku ze zmianami klimatycznymi.

4 BO.D5.4/22 DOKOŃCZMY SKWER PRZY

KAPLICZCE NA MAZOWIECKIEJ

30 000,00 Projekt zakłada ustawienie drewnianych donic z roślinami odpornymi na suszę między jezdnią a chodnikiem przy kapliczce przy ul.

Mazowieckiej. Zieleń stanowić będzie naturalną barierę odgradzającą pieszych od ruchliwej ulicy Mazowieckiej. Dzięki realizacji projektu

okoliczni mieszkańcy zyskają nowy teren zieleni. Poprawi się również mikroklimat, co wpłynie pozytywnie na samopoczucie mieszkańców.

5 BO.D5.5/22 REMONT BIEŻNI

LEKKOATLETYCZNEJ PRZY

MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ

200 000,00 Remont bieżni lekkoatletycznej większy komfort użytkowników uprawiających sport na terenie Młynówki Królewskiej. Dodatkowo realizacja

zamierzenia wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników i odczucia estetyczne związane ze zwiększeniem atrakcyjności parku.

6 BO.D5.6/22 100 DRZEW DLA KROWODRZY 150 000,00 Projekt zakłada realizacje nasadzeń 100 drzew na terenie Dzielnicy V. Nowe drzewa poprawią estetykę terenu i wpłyną korzystnie na jakość

powietrza na terenie Dzielnicy.

7 BO.D5.9/22 Naprawmy alejki parkowe w Parku

Kleparskim

200 000,00 Projekt zakłada naprawę alejek w Parku Kleparskim. Realizacja zadanie uatrakcyjni okolicę oraz stworzy mieszkańcom Krakowa

bezpieczniejszą przestrzeń do spacerów i wypoczynku wśród zieleni.

8 BO.D5.11/22 Tradycyjny zielony ogród z retencją

i udziałem mieszkańców

145 000,00 Projekt przewiduje ożywienie niewielkiego, zaniedbanego terenu zielonego wokół budynku przy Alei Kijowskiej poprzez wykonanie

rekultywacji terenu, posadzenie zieleni, instalacje naziemnych i osłoniętych zbiorników na wodę opadową z odbiorem z rynien oraz montaż

tablic informacyjnych. Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy warunków życia Mieszkańców tej okolicy oraz wpłyną pozytywnie na

to otoczenie.

9 BO.D5.12/22 Wykonajmy remont chodnika przy

ulicy Królewskiej 60-64/72-76

300 000,00 zadanie przyjęte warunkowo, jego realizacja uzależniona od zakończenia prac planowanych przez WMK(prace projektowe na przebudowę

sieci wodociągowej do końca I kw.2023 r.) Realizacja zadania wpłynie na poprawę infrastruktury a tym samym na zwiększenie

bezpieczeństwa pieszych.

10 BO.D5.13/22 POPULARYZACJA OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ W

KROWODRZY

3 999,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

11 BO.D5.14/22  Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej 100 000,00 Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ZSP nr 18 pod plenerową mini-bibliotekę. W ramach realizacji projektu powstałaby przestrzeń

dopasowana do potrzeb wszystkich jej użytkowników niezależnie od wieku. Użytkownicy mogliby integrować się, podejmować wspólne

inicjatywy, wypoczywać czy promować różne modele aktywnego spędzania czasu. Projekt ten to pomysł na doposażenie przyszkolnego

terenu zielonego i stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli wymieniać się książkami za pośrednictwem specjalnej szafki

bookcrossingowej, poczytać na świeżym powietrzu lub odpocząć w ogrodowej altanie.
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12 BO.D5.15/22 Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II

etap

47 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

13 BO.D5.16/22 Kurs SAMOOBRONY dla

MIESZKAŃCÓW KROWODRZY

30 000,00 Zdobycie przez mieszkańców wiedzy na temat technik samoobrony, przeciwdziałania i unikania zagrożeń. Nabycie umiejętności zachowania

się w sytuacjach trudnych i zagrażających życiu i zdrowiu. Nauka działania pod wpływem stresu. Rozwój fizyczny.

14 BO.D5.18/22 "Kultura szansą dla więźniów

samotności i starości"

90 000,00  Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie osób starszych mieszkających na terenie Dzielnicy V poprzez przeciwdziałanie

wykluczeniu tej grupy osób, podniesienie jakości życia osób starszych oraz pełniejsze ich uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

Ponadto w ramach prowadzonych działań dzieci i młodzież zostaną uwrażliwieni na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do

zaangażowania się w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym.

15 BO.D5.20/22 Uczymy się pomagać od

najmłodszych lat

23 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

16 BO.D5.23/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

17 BO.D5.25/22 Sortujmy na polu! 72 800,00 Projekt zakłada montaż 4 praktycznych i estetycznych koszy do segregacji odpadów w miejscach najbardziej uczęszczanych przez

spacerujących mieszkańców. Realizacja tego projektu przyczyni się do utrzymania czystości w mieście i zwiększy świadomość Mieszkańców

Krakowa dotyczącą dbania o środowisko.

18 BO.D5.26/22 Piłkarskie marzenia - Wisła Kraków 324 500,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy V bez względu na przynależność klubową.

19 BO.D5.27/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

20 BO.D5.28/22 800 darmowych biletów dla

seniorów do Kina "Paradox"

14 000,00 - zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta - edukacja filmowa

21 BO.D5.29/22 Kino pod gwiazdami 63 000,00 - stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w Krakowie - łączenie pokoleń (seniorów, rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów),

okazja do nawiązywania więzi społecznych - edukacja filmowa

22 BO.D5.30/22 Ekologia na okrągło 199 000,00 - podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat działań

proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

ODRZUCONY

1 BO.D5.7/22 BEZPŁATNE TOALETY W PARKU

JORDANA

Projekt zakłada remont toalet w Parku Jordana, dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz matek z dziećmi, a także

udostępnienie ich bezpłatnie. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz

wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków przeprowadzane prace musza być zgodne z

założeniami koncepcji architektonicznej dla budynków w Parku Jordana, która została opracowana we wrześniu 2021 r. i która została

pozytywnie zaopiniowana przez MKZ. Ewentualne zagospodarowanie otoczenia toalet wymaga dostosowania do kompleksowego projektu

rewaloryzacji Parku Jordana z 2018 r., na którego realizację wydane zostało pozwolenie konserwatorskie. W związku z opracowywaną

obecnie dokumentacją projektową w zakresie remontu i renowacji budynku Jordanówki, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oszacował czas

trwania oraz koszty realizacji zadania. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego oraz innych decyzji i uzgodnień (m.

in. WMK), etap opracowania dokumentacji projektowej może trwać nawet 2 lata. Ponadto poziom wód gruntowych na terenie Parku Jordana

jest wysoki, co prowadzi do konieczności zastosowania kosztownych rozwiązań technologicznych, mających na celu zabezpieczenie
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budynków przed wilgocią (np. tzw. biała wanna). Kwota potrzebna na realizację ww. rozwiązań znacznie przewyższałaby kwotę przeznaczoną

na realizację jednego projektu dla dzielnicy V, tj. 643 581,22 zł. Ponadto z uwagi na powyższe argumenty, nie jest możliwa realizacja zadania

w cyklu dwuletnim. Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna nie ma możliwości bezpłatnego

korzystania z toalet miejskich. Na terenie Krakowa obowiązuje opłata na podstawie Zarządzenia nr 368/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z

dnia 15.02.2022 r. wydanego na podstawie Uchwały nr XXXIV/293/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 17.12.2003 r. w sprawie ustalenia opłat za

korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Krakowa. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinię negatywną.

2 BO.D5.8/22 Wykonajmy remont ulicy

Skarbińskiego

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w

dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i

zarządzeniami Prezydenta. Uzasadnienie: Zarządzeniem nr 1094/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.04.2022 r. zostały zwiększone

środki finansowe na zadaniu p.n.: „Program modernizacji dróg”, zwiększając również zakres rzeczowy zadania m.in. o ul. Skarbińskiego. Na

dzień dzisiejszy wyłoniono wykonawcę prac w drodze przetargu, zawarto umowę na realizację w 2022, rozpoczęto wykonanie prac w terenie.

3 BO.D5.17/22 Poprawmy bezpieczeństwo

pieszych na ul. Wrocławskiej

Propozycja zadania odrzucona na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami,

programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa w roku bieżącym w oparciu o

art. 16 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376 ze zm.) zobligował Inwestora zewnętrznego w ramach inwestycji niedrogowej

do realizacji inwestycji drogowej tj. przebudowy ul. Wrocławskiej, polegającej na przebudowie peronów przystanków wraz z niezbędnym

przełożeniem kolidującego uzbrojenia. Wskazane, w złożonej propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, przejście dla pieszych

objęte jest przytoczoną umową inwestorską - lokalizacja wszystkich elementów pasa drogowego (w tym np. oznakowanie, obniżenia

krawężników, konstrukcje poszczególnych nawierzchni, zastosowanie azyli itp.) zostanie określona na etapie sporządzania projektu

budowlanego dla inwestycji drogowej.

4 BO.D5.19/22 Zielone Płuca Krowodrzy Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie Dzielnicy V Krowodrza,. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres

informacji niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę ZZM o podanie przez

Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji – numerów działek, złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd

Zieleni Miejskiej w Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

5 BO.D5.21/22 Odnówmy ROGATKĘ obok PARKU

PRZY ŁOKIETKA

Projekt zakłada remont budynku Rogatki “pod Figurą" przy ul. Łokietka 32. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został

poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg

Miasta Krakowa i Biura Planowania Przestrzennego. Miejski Konserwator Zabytków informuje, że rogatka krowoderska „Pod Figurą” wraz z

działką, na której się znajduje są wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-1325/M, decyzją z dn. 30.01.2013 r. Dopuszcza się

renowacje obiektu i wprowadzenie do niego nowej nieniszczącej funkcji. Roboty budowlane związane m.in. z remontem elewacji wymagają

opracowania programu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego, uwzględniających historię obiektu i zakładających poszanowanie

oryginalnej substancji. Realizacja prac wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840). Etap opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich

niezbędnych pozwoleń, uzgodnienia, następnie remont trwałyby dłużej niż 2 lata. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu

obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, których realizacja nie odbędzie się w cyklu jednorocznym lub dwuletnim. Dodatkowo

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oszacował koszty realizacji zadania. Kwota potrzebna na realizację projektu znacznie przewyższałaby

kwotę przeznaczoną na realizację jednego projektu dla dzielnicy V, tj. 643 581,22 zł. Ponadto z informacji uzyskanych od Zarządu Dróg

Miasta Krakowa wynika, że w obrębie przedmiotowego budynku ma być wybudowany chodnik w ramach umowy pn. „Opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami dla potrzeb budowy chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą w

rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Łokietka w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „ZRÓBMY DOJŚCIE DO PARKU PRZY

ŁOKIETKA”. Realizacja robót budowlanych jest planowana w I połowie 2023 roku. W związku z tym wszelkie prace w obrębie tego chodnika,

także remont rogatki, wiązałyby się z przejęciem gwarancji na chodnik. Na obszarze podanym w projekcie obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej” (Uchwała nr XCIV/2465/18 Rady Miasta Krakowa z

dnia 7 lutego 2018 r.) i wszelkie działania muszą być zgodne z jego zapisami. Budynek rogatki jest zlokalizowany na działkach, które

znajdują się w obszarze MNi.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę

jednorodzinną. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1. Art. 3. Pkt 2a) budynek rogatki to obiekt, w którym

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. W związku z powyższym projekt zostaje odrzucony, mimo słuszności jego
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założenia.

6 BO.D5.22/22 Zielona Krowodrza - parki i ogrody

sąsiedzkie

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

7 BO.D5.24/22 Szlak ogrodniczej Krowodrzy Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

DZIELNICA VI BRONOWICE

PRZYJĘTY

1 BO.D6.1/22 Czas na Kino Konkursy Wycieczki

Warsztaty i Zabawy Logiczne

333 100,00 Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych już z powodzeniem w ubiegłych latach, które znacznie przyczyniły się do odbudowy życia

społeczno-kulturalnego mieszkańców Dzielnicy VI. Realizacja zadania w znaczącym stopniu przyczyni się do edukacji kulturalnej

społeczeństwa, kultywowania dziedzictwa kulturalnego Bronowic oraz utrwalania tożsamości lokalnej tzw. małej ojczyzny, jej historii,

tradycji. Różnorodna, oryginalna i bardzo bogata oferta zawarta w projekcie to znakomita propozycja dla mieszkańców Bronowic i Krakowa

na aktywne spędzanie czasu wolnego. Wśród licznych propozycji każdy – niezależnie od wieku czy zainteresowań ma szanse znaleźć

atrakcyjne aktywności dla siebie. Poszczególne propozycje działań dają szanse zarówno na rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy ale

także rozrywkę i zwiedzanie, a przede wszystkim wspólne działanie. Okazja do nawiązywania czy zacieśniania relacji sąsiedzkich. Projekt jest

przemyślany, realistyczny i możliwy do realizacji. Jego ogromnym atutem jest fakt, że został oparty na dotychczasowych doświadczeniach

oraz trafia w rzeczywiste potrzeby krakowian. Po dokonaniu na podstawie § 15 ust. 1 i 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa (uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r.), oceny merytoryczno – prawnej pod kątem spełnienia kryteriów

wskazanych w § 1 ust. 2, § 2-3 i § 17 ust. 1 cyt. Regulaminu, Muzeum Krakowa pozytywnie opiniuje projekt, stwierdzając, że jest on zgodny z

powołanymi przepisami.

2 BO.D6.4/22 Rewitalizacja terenu zielonego na

osiedlu Widok

115 000,00 Projekt zakłada remont chodników, wymianę ławek oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Wszystkie te działania przyczynią się do polepszenia

wyglądu tej okolicy. Realizacja zadania uatrakcyjni teren osiedla i stworzy miejsce przyjazne lokalnej społeczności

3 BO.D6.6/22 Zielona Dolina Rudawy dla

pieszych i rowerzystów!

380 000,00 Uporządkowanie zieleni na terenach gminnych oraz remont cząstkowy nawierzchni ul. Zygmunta Starego przyczyni się do poprawy stanu

technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników ciągu spacerowego, okolicznych

mieszkańców, spacerowiczów i rowerzystów.

4 BO.D6.7/22 Tenis stołowy i serwis rowerowy na

Młynówce Królewskiej

110 000,00 Projekt zakłada zakup i montaż stołów do tenisa stołowego, elementów małej architektury, montaż samoobsługowej stacji do serwisowania

rowerów na działce 146/6 w obrębie parku Młynówka Królewska. Przyczyni się to do stworzenia miejsca do aktywnego wypoczynku na

świeżym powietrzu (gra w tenisa stołowego), a także da możliwość spotkań i integracji mieszkańców w różnym wieku. Ponadto

samoobsługowa stacja naprawy rowerów będzie stanowiła punkt pomagający rowerzystom w przypadku potrzeby naprawy rowerów.

5 BO.D6.8/22 Bezpieczne przejścia dla pieszych

na terenie Dzielnicy VI

360 000,00 Projekt zakłada budowę oświetlenia dedykowanego na wybranych przejściach na terenie Dzielnicy VI Bronowice. Przyczyni się to do poprawy

widoczności na przejściach, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

6 BO.D6.9/22 50 lat Mydlnik w Krakowie 36 500,00 Organizacja cyklu wydarzeń opartego na historii miejsca, a w tym przypadku opierająca się na jubileuszu 50-lecia Mydlnik w granicach

Krakowa, jest działaniem bardzo istotnym w wymiarze lokalnym. Nie tylko podtrzymuje więź wspólnotową, ale też włącza do niej nowych

mieszkańców dzielnicy. Integracja jest ważnym elementem życia społecznego - ułatwia aktywizację mieszkańców i pozwala na lepsze

działania na rzecz dzielnicy. Planowane działania społeczne i kulturalne będą stanowiły doskonałą płaszczyznę do poznania sąsiadów i

historii Mydlnik oraz zaciśniania więzi lokalnych. Dodatkowo tworzona jest dla mieszkańców Mydlnik nowa propozycja kulturalna, która

znacząco wzbogaca ofertę w tej części miasta. Współpraca z Klubem Kultury Mydlniki gwarantuje natomiast, że będą to działania

przemyślane i atrakcyjne dla odbiorców.

7 BO.D6.10/22 WIDOKowa aktywność 376 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

8 BO.D6.11/22 Ratunek na wysokości 36 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

9 BO.D6.14/22 Zielone i kwietne Bronowice. 250 000,00 Projekt zakłada nasadzenia kwiatów, krzewów ozdobnych i drzew na terenach Dzielnicy VI Bronowice. Projekt ma na celu poprawienie
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estetyki, upiększenia terenów zielonych, a tym samym poprawy jakości powietrza. Posadzenia nowych drzew, krzewów ozdobnych i kwiatów

stworzy piękne miejsca do wypoczynku i będzie mieć niewątpliwy wpływ na nastrój mieszkańców.

10 BO.D6.15/22 Płatne patrole Policji na terenie

Dzielnicy 6 Bronowice

130 400,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

11 BO.D6.17/22 Bronowickie zajęcia sportowe dla

dzieci i młodzieży

192 000,00 Celem projektu jest zachęcenie dzieci oraz młodzieży do aktywności sportowej i odciągnięcie ich od komputera, poprzez zaproponowanie im

udziału w bezpłatnych ogólno-rozwojowych zajęciach sportowych z wyważonym elementem rywalizacji, realizowanych w pobliżu ich miejsca

zamieszkania.

12 BO.D6.18/22 Nowe książki, komiksy i kody do

platformy ebooków w Filii 24

20 000,00 Zwiększenie atrakcyjności zbiorów biblioteki spowoduje wzrost czytelnictwa wśród mieszkańców Dzielnicy. Kody dostępu do platformy

ebooków dadzą możliwość nieograniczonego korzystania z książek zapisanych w formie cyfrowej.

13 BO.D6.19/22  Park przy Forcie w Bronowicach 400 000,00 Projekt zakłada budowę parku przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla. W przypadku jego realizacji zostanie utworzony atrakcyjny dla

mieszkańców teren zielony. Wpłynie to pozytywnie na ich jakość życia oraz zachęci do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dodatkowo nastąpi poprawa estetyki przedmiotowego terenu.

14 BO.D6.20/22 Gramy w bule na "Bulodromie" 280 000,00 Projekt przewiduje budowę zwartej konstrukcji dwóch boisk do gry w bule o wymiarach 4 na 15 metrów wraz z mini widownią z desek

ławkowych impregnowanych. Gra w bule jest grą ruchowo niezwykle prostą grą rekreacyjną, w której mogą uczestniczyć zarówno dzieci jak i

osoby starsze, a w szczególności seniorzy. Wskazane miejsce znajduje się w Parku Młynówka Królewska i w pobliżu Centrum Aktywności

Seniorów, co przysłuży się integracji mieszkańców.

15 BO.D6.22/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

16 BO.D6.24/22 Zdrowy Kręgosłup i Pilates -

bezpłatne zajęcia 2023

16 600,00 Bezpłatne zajęcia pozwolą poszerzyć grono osób zainteresowanych zdrowym stylem życia, upowszechnić i promować aktywność fizyczną

wśród mieszkańców Dzielnicy VI. Zajęcia w grupach stworzą okazje do nawiązania relacji i integracji między uczestnikami.

17 BO.D6.25/22 Historyczne szlaki Bronowic 150 000,00 ul. Witkiewicza jest popularną trasą spacerową oraz rowerową, cieszącą się dużym zainteresowaniem. Służy celom rekreacyjnym, łączy

również dwa osiedla i stanowi dojście do kościoła czy muzeum. Projekt zakłada poprawę nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni

tłuczniowej na wskazanym odcinku. Przyczyni się to do poprawy atrakcyjności terenu, bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów,

poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

18 BO.D6.26/22 Piłkarskie marzenia w Bronowicach 95 100,00 Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów

sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej przeprowadzone przez sędziego MZPN oraz organizację turnieju.

19 BO.D6.27/22 800 darmowych biletów dla

seniorów do Kina "Paradox"

14 000,00 - zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta - edukacja filmowa

20 BO.D6.28/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

21 BO.D6.30/22 Bezpieczny przejazd w Parku

Młynówka Królewska

595 000,00 Ciąg pieszo-rowerowy Młynówka Królewska jest popularną trasą spacerową oraz rowerową, cieszącą się dużym zainteresowaniem. Służy nie

tylko do celów rekreacyjnych, ale również jest intensywnie uczęszczanym dojściem i dojazdem do szkół, przedszkoli, sklepów, miejsc pracy i

zamieszkania. Projekt zakłada przebudowę przejścia i przejazdu przez ul. Jabłonkowską celem zachowania ciągłości ruchu pieszego i

rowerowego wraz z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych i

rowerzystów, usprawni ruch, poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.
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22 BO.D6.31/22 Ekologia na okrągło 199 000,00 - podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat działań

proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

ODRZUCONY

1 BO.D6.2/22 Dolina Rudawy dla pieszych i

rowerzystów – ostatni etap!

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

2 BO.D6.3/22 ŁĄCZYMY PARKI BRONOWIC 2.0 Projekt zakłada organizację zajęć sportowych oraz doposażenie w elementy małej architektury w Parku Tetmajera, Parku Radzikowskiego,

Parku Bronowice oraz Młynówki Królewskiej. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-

prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Dla Parku Tetmajera Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie posiada opracowaną

kompletną dokumentację projektową. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa z Programu Inwestycji

Strategicznych Polski Ład. Dla Parku Bronowice Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie posiada opracowaną kompletną dokumentację

projektową. W roku bieżącym rozpoczną się roboty związane z budową parku w zakresie siłowni. Na terenie Parku Młynówka Królewska

znajduje się wystarczającą ilość małej architektury. W przypadku Parku Radzikowskiego Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji

przekazało informacje, że wszystkie działki znajdujące się na jego terenie posiadają niewyjaśniony stan prawny. Zgodnie z uchwałą nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, § 17.1.4) w

ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w

mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Biorąc pod uwagę powyższe,

projekt otrzymuje opinie negatywną.

3 BO.D6.5/22 Tablice ogłoszeniowe dla

mieszkańców Mydlnik

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zgodnie z definicją

zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503, art.2 pkt.16a)

przez reklamę należy rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary,

usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. Wobec powyższego przedmiotowe nośniki, ze względu na charakter ogłoszeń, które mogą się

pojawiać na ogólnodostępnej powierzchni, kwalifikują się jako reklama. Tym samym mają w tym wypadku zastosowanie przepisy uchwały

krajobrazowej obowiązującej od 01.07.2020 roku na terenie Miasta Krakowa (uchwała nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia

26.02.2020 roku w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń

reklamowych oraz ogrodzeń” – Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2020 r. poz. 1984). Wg uchwały krajobrazowej wnioskowane tablice znajdują się w

strefie I i należy je zakwalifikować jako „inne wolnostojące tablice reklamowe” (o wysokości do 3,5m oraz powierzchni ekspozycyjnej reklamy

mniejszej niż 5m2). W myśl §14 pkt 1 – 3 ww. uchwały w strefie I dopuszcza się usytuowanie innej wolnostojącej tablicy reklamowej z

zachowaniem min 80m odległości od innej wolnostojącej tablicy reklamowej lub innego wolnostojącego urządzenia reklamowego, 15m od

wiaty przystanku komunikacji miejskiej. Nie mogą być też usytuowane w promieniu 100m od przecięcia krawędzi jezdni skrzyżowań dróg

publicznych. Dodatkowe obostrzenie, poza uchwałą, konieczne dla zachowania bezpieczeństwa ruchu pieszego: tablice muszą być

zlokalizowane poza skrajnią (0,5m od krawędzi chodnika, jezdni) oraz poza szerokością użytkową ciągów pieszych. Biorąc pod uwagę

konieczne do zachowania wytyczne, wskazane przez Wnioskodawcę lokalizacje ich nie spełniają. W przedmiotowym rejonie zarówno ZDMK,

jak i Wnioskodawca nie znalazł lokalizacji zamiennych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4 BO.D6.12/22 100 drzew dla Bronowic! Projekt zakłada zakup i posadzenie 100 drzew na terenie Dzielnicy VI Bronowice. Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, przekazał

informację, że dla lokalizacji wskazanych w projekcie toczą się postępowania. Teren realizacji zadania obejmuje działki nr 466/8 i 467/8

obręb 40 jedn. ewid. Krowodrza, które objęte są decyzją ZRID (nr 11/4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. znak

AU-01-1.6740.2.5.2015.MLE) o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej lokalnej A-B od ul. Radzikowskiego do ul.

Armii Krajowej oraz budowa drogi gminnej dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego i przebudowę

sygnalizacji świetlnej kabli energetycznych, konstrukcji oporowej i ekranów akustycznych w Krakowie. Działka nr 471/66 obręb 40, jedn.

ewid. Krowodrza objęta jest decyzją ZRID (nr 28/6740.4/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., znak AU-01-6.6740.4.16.2020.MMS) o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa gminnej drogi dojazdowej w rejonie ulicy Wizjonerów i Radzikowskiego w Krakowie. Dodatkowo

działka nr 471/66 powstała w wyniku podziałów z działki nr 471/18, która obecnie jest objęta postępowaniami. Zgodnie z Uchwałą nr

LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. § 17. 1. W

ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

5 BO.D6.13/22 Stwórzmy Park dla Wizjonerów! Projekt zakłada rewitalizacje terenu pomiędzy ulicami: Radzikowskiego i Wizjonerów. W ramach tych działań zawiera się m.in. montaż małej

architektury, nasadzenia zieleni, remont alejek. Teren wskazany w projekcie zlokalizowany jest na działkach nr 466/8, 467/8, 471/66, obr. 40,

jednostka ewidencyjna Krowodrza. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz
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wysłany do opinii do różnych jednostek, m.in. Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji, Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu

Dróg Miasta Krakowa. Zgodnie z informacjami z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa dla działki nr 471/66 obr. 40, jednostka

ewidencyjna Krowodrza na obecnym etapie rozpoznawany jest stan prawny nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą nr LI/1410/21 RADY MIASTA

KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. § 17. 1. W ramach procedury budżetu

obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami,

politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. W związku z powyższym projekt opiniuje się

negatywnie.

6 BO.D6.16/22 Zielona i cicha ulica Armii Krajowej Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni oraz wprowadzenie ograniczeń w ruchu drogowym przy ul. Armii Krajowej, na terenie działek

K-5, 352 i 353. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do

różnych jednostek. Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu poinformował, iż uspokojenie ruchu jest wskazane dla ulic niskich klas, obsługujących

wyłącznie ruch lokalny. Ulica Armii Krajowej jest drogą dwujezdniową klasy GP/Z, która w układzie miasta pełni funkcję rozprowadzającą.

Takie ulice stanowią główny układ komunikacyjny z uwagi na kursującą tam komunikację publiczną, jak również ze względu na swoje

parametry. Ulica ta jest również połączeniem pomiędzy centrum miasta (II obwodnicą) a Dzielnicami IV i VI, a także droga krajową nr 7 oraz

94 (łącznie z ul. Jasnogórską). W związku z powyższym wszelkie zmiany wpływające na przepustowość tych ulic należy poddać szczególnej

analizie pod kątem zasadności. Wynika to z faktu, iż wszelkie w przepustowości na tego typu ulicach skutkują przeniesieniem

zapotrzebowania na przejazd poprzez ulice osiedlowe o znacznie gorszych parametrach, wpływając w istotny sposób na pogorszenie

bezpieczeństwa. W nawiązaniu do przedstawionych informacji oraz biorąc pod uwagę parametry przedmiotowego odcinka drogi, brak przejść

dla pieszych o ruchu niekierowanym sygnalizacją świetlną, natężenia ruchu dochodzące do ponad 800 pojazdów na godzinę, a także

negatywny wpływ na ruch komunikacji publicznej, projekt organizacji ruchu zawierający rozwiązania zawarte w propozycji zadania nie

mógłby zostać zatwierdzony w Wydziale Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Dodatkowo działka K-5, 352 objęta jest postępowaniem o zwrot

prowadzonym w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta Krakowski.

Druga ze wskazanych w projekcie działek (K-5, 353) ma powierzchnię 0,07 ha. Powierzchnia taka nie jest wystarczająca do wykonania

zaproponowanych nasadzeń. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty

4)które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi

uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

7 BO.D6.21/22 Zielona Armii Krajowej, nasadzenia

oraz zielone przystanki

Projekt zakłada nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Armii Krajowej. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Transportu

Publicznego. Z uzyskanych opinii wynika, że wskazane lokalizacje stanowią rezerwę pod inwestycję strategiczną „Budowa Trasy

Zwierzynieckiej i Pychowickiej”. Dodatkowo Zarząd Transportu Publicznego informuje, że wiaty przystankowe i konstrukcje na nich

posadowione znajdują się w dyspozycji podmiotu prywatnego. W związku z powyższym nie ma możliwości ingerencji w zadaszenia. Zgodnie

z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty 4)które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 5) które

wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej

gotowości do współpracy w formie oświadczenia; W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

8 BO.D6.23/22 Parkingi rowerowe na bronowickich

pętlach tramwajowych

Dzielnicowy projekt BO.D6.23/22 pt.: „Parkingi rowerowe na bronowickich pętlach tramwajowych” w zakresie: - lokalizacji pętli „Bronowice” -

działki 107/24 obr. K-3 j.ew. Krowodrza narusza prawa osób trzecich wg § 17 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa z Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. z uwagi na toczące się postępowanie o zwrot

wywłaszczonej nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami co wynika z

pisma Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS-13.10.13.2022 z dnia 5 lipca 2022 r; - lokalizacji pętli „Bronowice Małe” -

działki 418/27 obr. K-6 j.ew. Krowodrza narusza obowiązujące przepisy prawa wg § 17 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa z Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. z uwagi na zapisy miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok” ponieważ zgodnie z § 6 ust. 2: „W ramach wydzielonych terenów o określonym

przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania dopuszcza się realizację jedynie obiektów i urządzeń budowlanych,

wskazanych w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrów i wskaźników”.

Mając na względzie § 27 tego planu, który w swoim brzmieniu: „1. Wyznacza się Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami ZPz.1 –

ZPz.7, o podstawowym przeznaczeniu pod skwery, zieleńce. 2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: a) w Terenach ZPz.1: 90%, b) w Terenach ZPz.2 - ZPz.7: 80%; 2) wskaźnik

intensywności zabudowy: 0,005 – 0,1; 3) maksymalną wysokość zabudowy: 5 m; 4) w Terenie ZPz.1, ZPz.3 i ZPz.7, dopuszczenie lokalizacji:

a) terenowych obiektów i urządzeń sportu i rekreacji w szczególności takich jak: boiska, skateparki, b) ogródków jordanowskich, c) placów
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zabaw, d) obiektów budowlanych obsługujących tereny zieleni, takich jak: sanitariaty.” nie dopuszcza możliwości lokalizacji parkingów

rowerowych w terenach ZPz.5, należy uznać, że posadowienie takiego obiektu będzie niezgodne z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru „Os. Widok” co wynika z pisma Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa znak

BP-05.6724.3.187.2022.MJA z dnia 30 czerwca 2022 r.

9 BO.D6.29/22 USUWAĆ ARTEFAKTY PORZUCANE

W 2 PRZEJŚCIACH DO PRZYSTANKU

Podstawę odrzucenia stanowią: 1) § 17 ust. 1 pkt 7 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty,

które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta”. Przedmiotowe przejścia usytuowane

są wewnątrz budynku, w którym znajdują się obiekty handlowe stanowiące dwupiętrowy kompleks i położone są na działkach nr 418/9,

418/10 obr. K-6 Krowodrza należących do osób prywatnych. 2) § 17 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13

stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą

być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami,

programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”; Zgodnie z art. 3 pkt 4 uchwały Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z

dnia 16 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: „właściciele

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: dbanie o czystość i porządek na terenie

nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem miejsc gromadzenia odpadów”. Utrzymanie czystości i porządku na terenie prywatnym nie

należy do kompetencji Gminy Miejskiej Kraków.

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC

PRZYJĘTY

1 BO.D7.1/22 Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie

tylko…

768 500,00 Przeprowadzone remonty i pozostałe wskazane prace infrastrukturalne w ul. Kamedulskiej, w tym w obszarze przychodni, wpłyną w znaczący

sposób na poprawę estetyki w tym rejonie miasta, w tym rozwiąże problem zbierającej się wody opadowej. Montaż tablic informacyjnych ma

wpływ na lepszy dostęp do ważnych informacji dla mieszkańców, szczególnie osób starszych, czy osób bez dostępu do internetu. Remont

chodników al. Kasztanowej wpłynie w znaczący sposób na poprawę estetyki i komfort pieszych w tym rejonie miasta.

2 BO.D7.2/22 Wyremontujmy chodniki na

Zwierzyńcu!

768 500,00 Remont zniszczonych chodników w al. Kasztanowej, ul. Włóczków oraz ul. Księcia Józefa poprawi komfort oraz zwiększy bezpieczeństwo

pieszych poruszających się w tym rejonie.

3 BO.D7.4/22 Wrocław ma krasnale, a krakowski

Zwierzyniec… SMOKI

215 000,00 Projekt zakłada stworzenie zwierzynieckiego szlaku Smoków na terenie Dzielnicy VII w różnych, ciekawych turystycznie miejscach. Odlane z

metalu figurki powinny być zlokalizowane w pobliżu ciągów pieszych, ale poza granicami pasa drogowego. Dobrym miejscem do lokalizacji

są skwery i zieleńce, tak aby figurki nie utrudniały ruchu pieszego, rowerowego, czy kołowego. Wygląd poszczególnych figurek i ich atrybuty

oraz lokalizacje ich posadowienia powinny być dostosowane do kontekstu przestrzennego oraz krajobrazu, a także uzgodnione z

Wnioskodawcą, przedstawicielem Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz jednostek, które władają terenem i będą realizować zadanie

posadowienia figurek w terenie, a następnie je utrzymywać. Figurki powinny być dostosowane wyglądem do wcześniej posadowionych i

tworzyć razem szlak. Z uwagi na charakter miejsca ich wygląd i lokalizacja powinny uzyskać akceptację Wydziału Kultury i Dziedzictwa

Narodowego UMK, Plastyka Miasta Krakowa oraz – tam, gdzie będzie taka potrzeba - Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także

jednostki miejskiej, która zawiaduje terenami, gdzie mogłyby być posadowione i w którego gestii będzie sprawa instalacji figurek w

przestrzeni, a następnie ich utrzymanie. Projekt w opinii Wydziału ds. Turystyki z uwagi na miejsca posadowienia figurek będzie

przeznaczony głównie dla mieszkańców Krakowa oraz rodzin z dziećmi odwiedzających miasto.

4 BO.D7.5/22 Budowa parku linowego i tras

wspinaczkowych na BIELANACH

690 000,00 Projekt zakłada budowę parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach. Inwestycja przyczyni się do stworzenia estetycznego miejsca do

odpoczynku i rekreacji, co wpłynie pozytywnie na samopoczucie mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

5 BO.D7.11/22 Książkomania na Zwierzyńcu–

zakup książek i kodów do ebooków

28 500,00 Zwiększenie liczby księgozbioru, zapewnienie czytelnikom dostępu do różnych form książki w zależności od potrzeb i preferencji,

przyciągnięcie do bibliotek nowych użytkowników.

6 BO.D7.13/22 Ratujemy życie od najmłodszych lat 22 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

7 BO.D7.15/22 Otwarta pracownia ceramiczna w

Przegorzałach

38 500,00 Realizacja powyższego przedsięwzięcia byłaby odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w

zajęciach ceramicznych w swojej dzielnicy. Obecnie Klub Przegorzały, jednostka organizacyjna Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”,

takiej pracowni nie posiada. Profesjonalnie wyposażona pracownia umożliwiłaby poszerzenie oferty programowej Centrum Kultury dla
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mieszkańców i pozwoliłaby na integrację oraz rozwijanie artystycznych pasji.

8 BO.D7.16/22 Rewitalizacja skweru przy ulicy

Włóczków

22 000,00 Projekt zakłada rewitalizację skweru przy ulicy Włoczków w dzielnicy VII. Zadanie będzie obejmowało uporządkowanie terenu oraz

nasadzenia nowych roślin. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki okolicy.

9 BO.D7.17/22  Remonty ulic Woli Justowskiej,

Przegorzał oraz Olszanicy

768 500,00 Działania infrastrukturalne w zakresie remontu ulic w wymierny sposób podniosą estetykę, a także funkcjonalność oraz bezpieczeństwo

wybranych rejonów Dzielnicy VII (Woli Justowskiej, Przegorzał oraz Olszanicy)

10 BO.D7.19/22 Piłkarskie marzenia na Zwierzyńcu 75 100,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy VII bez względu na przynależność klubową.

11 BO.D7.21/22 800 darmowych biletów dla

seniorów do Kina "Paradox"

14 000,00 - zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta - edukacja filmowa

12 BO.D7.25/22 Ekologia na okrągło 199 000,00 - podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat działań

proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

13 BO.D7.26/22 Kino pod gwiazdami 63 000,00 - stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w Krakowie - łączenie pokoleń (seniorów, rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów),

okazja do nawiązywania więzi społecznych - edukacja filmowa

14 BO.D7.27/22 Doposażenie placu zabaw w

Przegorzałach

490 000,00 Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w Przegorzałach. Zadanie obejmuję wprowadzenie nowych elementów zabawowych oraz

elementów małej architektury takich jak ławko-huśtawki i hamaki. Projekt obejmuje również zadaszenie istniejącej piaskownicy i

wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na mieszkańców zamieszkujących sąsiednie tereny. Dzięki

projektowi najmłodsi oraz ich rodzice zyskają możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

ODRZUCONY

1 BO.D7.3/22 100 Drzew dla dzielnicy VII

Zwierzyniec!

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

2 BO.D7.6/22 Segregujmy na spacerze! Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

3 BO.D7.7/22 1000+ nowych drzew i krzewów w

dzielnicy

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

4 BO.D7.8/22 Ścieżka pieszo-rowerowa przy ul.

Księcia Józefa

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

5 BO.D7.9/22 Stop dzikim wysypiskom śmieci na

terenie dzielnicy VII.

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

6 BO.D7.10/22 Budowa e-wiaty rowerowej na

Wiślanej Trasie Rowerowej

Zgłoszony projekt zakłada budowę małej architektury dla rowerzystów z autonomicznym systemem ładowania urządzeń mobilnych,

umożliwiającej odpoczynek, schronienie przed deszczem a także wykonanie drobnych napraw rowerowych przy pomocy stacjonarnych

zestawów narzędzi. Zgodnie z Art. 176 [katalog zakazanych robót lub czynności] ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo wodne z dnia 14 października

2021 r. (dz. U. z 2021 r. poz. 2233), w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania

robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym wykonywania obiektów

budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Zgodnie z § 17 ust.1 pkt. 6

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego Uchwałę Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r,

w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. W związku

z powyższym nie ma możliwości realizacji budowy e-wiaty rowerowej w zaproponowanej przez wnioskodawczynię lokalizacji przy trasie alejki

rowerowej biegnącej wałami wiślanymi w kierunku Kraków Przegorzały. Zarząd Transportu Publicznego przeanalizował możliwość

zaproponowania alternatywnej lokalizacji. Niestety przy ul. Wioślarskiej najbliższy potencjalny teren nie należy do Gminy Miejskiej Kraków

(zagospodarowany jest poprzez stację benzynową), natomiast działki nr 68/10, 94/17 i 83/21 obr. K- 15, zgodnie z informacją pozyskaną z

Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji, zostały przeznaczone na inwestycją pn.: Budowa cerkwi wraz z zapleczem”. Powyższa inwestycja
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jest na etapie oczekiwania na ostateczność decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy,

po czym ww. nieruchomości zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego Uchwałę Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa

z dnia 13 stycznia 2021 r, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami. W związku z powyższym analizowana lokalizacja nie mogła

zostać zaproponowana wnioskodawczyni jako alternatywa dla wskazanej przy trasie alejki rowerowej biegnącej wałami wiślanymi w kierunku

Kraków Przegorzały.

7 BO.D7.12/22 Ogólnodostępny plac zabaw przy

SP72

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

8 BO.D7.14/22 Upamiętnienie legendy związanej z

Aleją Panieńskich Skał

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych (Wydział Planowania

Przestrzennego, Zarząd Dróg Miasta Krakowa) negatywnie opiniuje projekt pn. „UPAMIĘTNIENIE LEGENDY ZWIĄZANEJ Z ALEJĄ PANIEŃSICH

SKAŁ”. Wnioskodawca proponuje wykonanie pomnika Lajkonika na skałach i tablicy z opisem legendy związanej z Aleją Panieńskich Skał na

terenie fragmentu trawnika z chodnikiem po stronie ul. Alei Panieńskich Skał, przy skrzyżowaniu z ulicą Królowej Jadwigi (lokalizacja

wskazana w porozumieniu z wnioskodawcą). Zgodnie z zapisem Regulaminu Budżetu obywatelskiego w par. 17, pkt. 1, ust. 6 i 9– w ramach

tej procedury nie mogą być realizowane projekty, które wymagają podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wznoszenie pomników reguluje Procedura pomnikowa KD-05, zgodnie z którą decyzja o

budowaniu i lokalizowaniu pomników na terenie należącym do Gminy Miejskiej Kraków bądź Skarbu Państwa należy do wyłącznej

właściwości Rady Miasta Krakowa, (art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i

poz. 1309) i jest podejmowana w formie uchwały. Ponadto, w kwestii dotyczącej wskazanej lokalizacji, zgodnie z obowiązującym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wola Justowska – Sarnie Uroczysko” jest to droga publiczna kategorii gminnej. W

związku z powyższym, należy mieć na uwadze, że proponowany pomnik na skałach i tablicą mógłby zawęzić przestrzeń dla ruchu pieszego i

drogowego oraz ograniczyć widoczność dla kierowców.

9 BO.D7.18/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

Wschód-Zachód

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

10 BO.D7.20/22 Salwator odKUPIONY Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

11 BO.D7.22/22 Segregujmy śmieci na Błoniach

Krakowskich

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

12 BO.D7.23/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

13 BO.D7.24/22 ZIELONE PRZYSTANKI Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

14 BO.D7.28/22 miejsce postojowe dla samochodów

przed Cmentarzem Olszanica

Zgodnie z § 17. ust. 1. pkt. 4, 6 Uchwały nr LI/1410/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta, - które

naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób

trzecich, w tym prawa własności. Projekt przewiduje utwardzenie terenu i urządzenie miejsca postojowego dla samochodów przed

cmentarzem w Krakowie Olszanicy. Realizacja złożonego wniosku, tj. utwardzenie nawierzchni przed Cmentarzem w Olszanicy nie jest

możliwe w ramach prac remontowych/utrzymaniowych, jakie wskazano we wniosku. Utworzenie parkingu w proponowanej lokalizacji

wiązałoby się z projektem odwodnienia, nową organizacją ruchu (aktualne oznakowanie poziome uniemożliwia swobodny wjazd i wyjazd na

ul. Olszanicką), dodatkowo przedmiotowy teren znajduje się na łuku drogi. Z uwagi na powyższe realizacja zadania powinna wiązać się z

przeprowadzeniem pełnego procesu inwestycyjnego. Każdorazowo, docelowe zagospodarowanie terenu i obsługa komunikacyjna muszą być

zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren, na którym wnioskowane jest utworzenie miejsc

postojowych objęty jest granicami aktualnie sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Balice II”

podjętego uchwałą Nr CXIX/1879/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. W projekcie tego planu wnioskowany obszar

położony jest w terenie drogi publicznej, o podstawowym przeznaczeniu pod drogę publiczną klasy zbiorczej, oznaczonym symbolem KDZ.3.

Zgodnie z zapisami §13 ust. 12 pkt 1 lit. A „ustala się zakaz realizacji miejsc parkingowych (postojowych) obsługiwanych bezpośrednio z

jezdni głównych w terenach oznaczonych symbolami: KDGP.1, KDG.1 i KDZ.3”. W sąsiedztwie terenu cmentarza, po wschodniej jego stronie,
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wyznaczony został teren obsługi i urządzeń komunikacyjnych oznaczonych symbolem KU.4, o podstawowym przeznaczeniu pod parkingi dla

pojazdów wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługa parkowania oraz utrzymaniem terenu. Aktualnie wskazany teren jest

własnością osób fizycznych. Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione okoliczności realizacja złożonego wniosku nie jest możliwa.

DZIELNICA VIII DĘBNIKI

PRZYJĘTY

1 BO.D8.1/22 Ogólnodostępne zajęcia biegowo-

ruchowe na terenie Dz. VIII

4 800,00 Projekt stawia na rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu. Treningi

pozwolą na działania na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałaniom patologiom

społecznym tj. narkomania, alkoholizm, promowanie rożnych form sportu, rekreacji i turystyki.

2 BO.D8.2/22 ZIELONA ALEJA RUCZAJ 250 000,00 Projekt zakłada nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż ulic Profesora Michała Bobrzyńskiego oraz Grota Roweckiego. W dzielnicy VIII. Realizacja

zadania wzdłuż ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego wpłynie pozytywnie na estetykę tego miejsca. Dzięki projektowi Kraków zyska kolejną

śródmiejską Zieloną Aleję w gęsto zabudowanym obszarze Ruczaju.

3 BO.D8.4/22 Boisko i plac zabaw zamiast

cementowni na Zakrzówku

960 000,00 Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw przy ul. Pychowickiej w Dzielnicy VIII. Realizacja projektu zaspokoi potrzeby

mieszkańców. Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw przyczyni się do aktywizacji młodzieży i wpłynie na stworzenie

optymalnych warunków dla rozwoju i relaksu dzieci oraz aktywności na świeżym powietrzu.

4 BO.D8.5/22 ścieżka Lubostroń 110 000,00 Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie możliwości spacerowych dla mieszkańców ulic osiedlowych, a tym samy zwiększy komfort

odpoczynku i obcowania z naturą.

5 BO.D8.6/22 "Karnawał Zwierząt" - Muzyczne

Ferie Edukacyjne dla dzieci i

młodzieży

31 700,00 Realizacja projektu skutkować będzie poszerzeniem oferty skierowanej do dzieci i młodzieży w okresie karnawału i ferii zimowych. W

długofalowej perspektywie projekt przyczyni się do przygotowania młodych słuchaczy do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu

muzycznym i kulturalnym. Zajęcia i warsztaty realizowane w ramach projektu przyczynią się do rozwoju zainteresowań muzyką oraz

umiejętności i talentów uczestników. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na potrzebę kontaktu z kulturą od najmłodszych lat oraz

wykreowanie atrakcyjnej propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

6 BO.D8.8/22 Modernizacja Smoczego Skweru

przy ul. Zachodniej

966 000,00 Projekt zakłada modernizację istniejącego Wielopokoleniowego Terenu Rekreacyjnego w dzielnicy VIII. Realizacja przyczyni się do aktywizacji

młodzieży oraz wpłynie na stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i relaksu dzieci oraz aktywności na świeżym powietrzu wśród

zieleni.

7 BO.D8.10/22 Bezpieczny ratownik 134 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

8 BO.D8.12/22 Kto czyta nie błądzi! 200 100,00 Zwiększenie atrakcyjności lokalu bibliotecznego, zakup nowoczesnego wyposażenia, zwiększenie dostępności do zbiorów bibliotecznych.

9 BO.D8.14/22 Kino pod chmurką w Parku

Dębnickim

64 500,00 Realizacja projektu przyczyni się do zintegrowania lokalnej społeczności i zaktywizowania jej udziału w życiu kulturalnym dzielnicy i miasta.

Plenerowa formuła projektu pozwoli również ożywić przestrzeń publiczną w dzielnicy. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca

spotkań dla mieszkańców oraz poszerzenie oferty wakacyjnych wydarzeń plenerowych.

10 BO.D8.15/22 Bezpieczny chodnik po zmroku 120 000,00 Projekt zakłada budowę oświetlenia na placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego w Dzielnicy VIII. Zadanie będzie realizowane w oparciu o

dokumentację projektową wykonaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa

pieszych przechodzących przez plac zabaw.

11 BO.D8.16/22 Zazieleniamy ul. Gen. Zielińskiego 67 300,00 Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin wzdłuż ulicy Generała Zielińskiego w Dzielnica VIII Dębniki. Realizacja zadania

przyczyni się do poprawy estetyki okolicy.

12 BO.D8.17/22 Bezpieczne przejście dla pieszych 100 000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, jak również ruchu kołowego.

13 BO.D8.18/22 Czyste Pychowice: kosze na psie

qupy; dbamy i sprzątamy

22 000,00 Projekt zakłada zakup, dostawę i montaż koszy na psie odchody w Pychowicach, w dzielnicy VIII. Realizacja zadania wpłynie na wzrost

świadomości mieszkańców w sprawie sprzątania po swoich pupilach i sprawi, że okolica będzie czysta i estetyczna, dzięki czemu będzie

zachęcała mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
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14 BO.D8.19/22 Parki kieszonkowe w Twojej okolicy

:)

600 000,00 Projekt zakłada utworzenie parków kieszonkowych na terenie Dzielnicy VIII. Inwestycja przyczyni się do wzrostu terenów zieleni w okolicy.

Park będzie pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe i przyczyni się do integracji mieszkańców. Dodatkowo, inwestycja podniesie walory

estetyczne dzielnicy i stworzy miejsce przyjaznym dla lokalnej społeczności, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury.

15 BO.D8.20/22 Aktywni w Krakowie 590 000,00 Zajęcia mają na celu wpływać na sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i rodziców. Rodzice będą mieli łatwy dostęp do warsztatów

rozwojowych dla dzieci i zamiast czasu z laptopem czy telefonem komórkowym, będą mogli proponować pociechom aktywną formę

spędzania czasu z rówieśnikami. Projekt ma na celu wpływać na zachowanie dzieci, nie tylko poprzez rozwój umiejętności poznawczych, ale

przede wszystkim rozwój emocjonalny, wsparty siłą przynależności do grupy rówieśniczej, w której dziecko się dobrze czuje. Zwiedzanie

okolicznych palcówek kulturalnych i naukowych wpłynie na lepsze poznanie swojej małej ojczyzny tj. miasta Kraków i jego okolic. Celem

projektu jest zaktywizowanie zarówno dzieci i rodziców do poznania otaczającego ich świata. Organizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi

pozytywnie wpłynie na relacje rodzinne, co będzie miały wpływ na harmonijny rozwój dzieci.

16 BO.D8.21/22 Stop krzykom! Jak dogadać się z

dziećmi? Bezpłatne warsztaty

23 150,00 Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji

między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję

profilaktyczną. Realizacja projektu w przestrzeni Dzielnicy będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

17 BO.D8.22/22 Sąsiedzkie Śniadanka w Parku

Dębnickim

159 050,00 Głównymi celami projektu są integracja oraz rozwój społeczności lokalnej, szerzenie idei wspólnego piknikowania jako metody spędzania

czasu wolnego oraz stworzenie przestrzeni do rozmów, a później wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy

Dębniki. Pikniki sąsiedzkie jako wydarzenia o charakterze lokalnym mają niezaprzeczalnie dużą wartość, sprzyjającą nawiązywaniu

międzypokoleniowych, międzysąsiedzkich oraz międzynarodowych więzi. Projekt idealnie wpisuje się w aktualne potrzeby dzieci, dorosłych i

seniorów, którzy po miesiącach izolacji pandemicznej będą mieć okazję powrotu do wspólnych spotkań, których brak negatywnie odbił się na

zdrowiu psychicznym. Wspólne śniadania będą okazją do budowania i wzmacniania relacji oraz otwartych postaw wobec drugiego człowieka

i bliskości w kręgach rodzinnych i międzysąsiedzkich. Będą integrować wszystkich mieszkańców dzielnicy Dębniki, bez względu na

pochodzenie, narodowość, język, w którym się komunikują, niepełnosprawność czy status ekonomiczny.

18 BO.D8.23/22 Rondo Grunwaldzkie - InfoBUS -

tablice z rozkładem jazdy

272 000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę komfortu korzystających z komunikacji miejskiej, poprzez wzrost poziomu sprawności przekazywania

potrzebnych informacji na tablicach informacji pasażerskiej.

19 BO.D8.25/22 Warsztaty dla rodziców młodego

sportowca

33 500,00 Rodzice uczestniczący w warsztatach nabędą: 1) solidne umiejętności, jak podążać drogą środka bez kar i nagród; 2) głębokie zrozumienie,

czemu dzieci źle się zachowują i jak temu zaradzić; 3) rzetelną wiedzę popartą własnym doświadczeniem, wyniesionym z ćwiczeń;

każdorazowo „pełną skrzynkę” praktycznych narzędzi; 4) lepsze poznanie siebie i zrozumienie, jak to jaki/a jesteś, wpływa na twoje dziecko;

5) wiedzę o objawach wejścia w nastoletni wiek, zmianach, jakie wtedy zachodzą – czyli po czym poznać, że dziecko staje się nastolatkiem?

6) inną perspektywę patrzenia na nastolatka; 7) wiedzę gdzie jesteś i gdzie chcesz dotrzeć z nastolatkiem? 8) poznanie swojego stylu

rodzicielstwa; 9) poznanie sposobów na budowanie więzi z nastolatkiem podczas gdy on pozostanie indywidualnością.

20 BO.D8.27/22 Pychowice - ławeczki i śmietniki

przy Uroczysku Wiszówka

14 000,00 Projekt zakłada montaż ławek i koszy na śmieci na odcinku Gronostajowa - Zakrzowiecka na terenie Dzielnicy VIII. Umiejscowienie

elementów małej architektury podniesie komfort życia Mieszkańców, funkcjonalność wybranych terenów oraz ich estetykę.

21 BO.D8.28/22 9. Festiwal Sportowy 16 200,00 Festiwal jest świętem dla całej rodziny. Dzień ten będzie wypełniony występami artystycznymi, malowaniem twarzy, i mnóstwem sportu.

celem projektu jest integracji lokalnej społeczności i krzewienie sportowego ducha w społeczeństwie. Festiwal będzie miał również charakter

charytatywny, w ten sposób wnioskodawca chce pokazać że pomaganie może być fajne i wspólnie można na prawdę wiele zdziałać.

22 BO.D8.29/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

23 BO.D8.31/22 800 darmowych biletów dla

seniorów do Kina "Paradox"

14 000,00 - zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta - edukacja filmowa

24 BO.D8.32/22 Bezpieczni a STRAŻy Twojego

bezpieczeństwa!

117 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.
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25 BO.D8.33/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

26 BO.D8.34/22 Piłkarskie marzenia na Dębnikach 295 100,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy VIII bez względu na przynależność klubową.

27 BO.D8.37/22 Ekologia na okrągło 199 000,00 - podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat działań

proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

28 BO.D8.39/22 Zielona strefa wypoczynku przy ul.

Strąkowej (SP 158)

700 000,00 Zielone strefy wypoczynku przeznaczone będą do relaksu i rekreacji na świeżym powietrzu. W ramach udostępniania ich mieszkańcom, w

szczególności będą mogły z nich korzystać osoby oczekujące na uczniów lub uczestników zajęć dodatkowych organizowanych w szkole.

Strefy będą pełnić także funkcję miejsca dodatkowych spotkań lub zajęć młodzieży po lekcjach.

ODRZUCONY

1 BO.D8.3/22 PLAC STREET WORKOUT Projekt zakłada budowę elementów: drabinek i drążków do ćwiczeń na świeżym powietrzu w okolicy Bulwarów Wiślanych. Przedmiotowy

projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek zewnętrznych m.in. Wydziału Skarbu

Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta

Krakowa przekazał, iż realizacja zadania na działce nr 1/3, obręb P-8, jednostka ewidencyjna Podgórze, nie jest możliwa ze względu na to, że

ustalenia planu nie dopuszczają lokalizacji zadania we wskazanym miejscu. Oznacza to, że ww. działka znajduje się w terenie

przeznaczonym pod zabudowę usługową, oznaczona symbolem U.1. W ramach przeznaczenia podstawowego (należy przez to rozumieć

rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem jako przeważające na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na

rysunku planu) przewidziano funkcję zabudowy usługowej. Dodatkowo na ww. działce znajduje się teren przeznaczony pod drogę

wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW.1 Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w

sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17 ust. 1 pkt.4 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami

i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz §17 ust. 1 pkt.6 które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności

przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym

projekt otrzymuje opinie negatywną.

2 BO.D8.7/22 Ścieżka pieszo-rowerowa na

Zakrzowieckiej

Zadanie odrzucone na podstawie §17 pkt. 2, 4, 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Ścieżka pieszo-

rowerowa na Zakrzowieckiej o długości ok. 514 m obejmowała zakres od istniejącej ul. Zakrzowieckiej do połączenia z ul. Jemiołową. Ze

względu na stan faktyczny i konieczność przebudowy fragmentu ul. Jemiołowej, przebudowy przepustu, zarurowania części cieku oraz

wejście w tereny prywatne wniosek został skorygowany i ograniczony do ok. 430 m. Przyjmując, że szacunkowy koszt 1 km ciągu pieszo -

rowerowego wynosi 2 500 000,00 zł, koszt budowy wnioskowanej inwestycji, pomimo ograniczenia zakresu, wyniósłby 1 075 000 zł.

Maksymalna wartość jednej inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy VIII Dębniki, w granicach której położona

jest ul. Zakrzowiecka wynosi 966 082,35 zł. Dodatkowo ze względu na zbliżenie do cieku wodnego oraz liczną zieleń brak jest możliwości

wykonania ciągu pieszo – rowerowego o szerokości min. 3 m bez wchodzenia w działki prywatne lub zarurowania cieku, co w konsekwencji

wpłynęłoby na wzrost kosztów inwestycji i wydłużenie czasu jej realizacji. Ponadto brak koncepcji uniemożliwia oszacowanie kosztów

opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych na niezagospodarowanym terenie będącym przedmiotem opinii. Biorąc

pod uwagę powyższe wnioskowany zakres inwestycji opiniuje się negatywnie

3 BO.D8.9/22 Nasadzenia zieleni przy SP 40 i

Trasie Łagiewnickiej

Projekt zakłada nasadzenia zieleni okolicy Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie i Trasy Łagiewnickiej. Przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuję, iż część wskazanego

terenu – działki nr 680/5, 680/9 i 680/10 obr. P-33, j.ewid Podgórze stanowią rezerwę terenu pod inwestycję realizowaną na podstawie

umowy zawartej w 2019 r. W związku z powyższym realizacja zadania na tym terenie może zostać wykonana dopiero po zakończeniu ww.

inwestycji. Ponadto obszar ww. BO pokrywa się z zakresem inwestycje pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej”, dla której uzgodniono projekt

zieleni. W związku z powyższym przedmiotowy projekt uzyskuje opinię negatywną

4 BO.D8.11/22 Kamieniołom Zabaw Projekt zakłada budowę placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz elementów edukacyjnych takich jak tablice informacyjne i tablice

manipulacyjne dla dzieci. Przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek

m.in. Wydziały Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Wydział
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Planowania Przestrzennego przekazał, iż realizacja zadania na działce nr 152/1, obręb P-76, jednostka ewidencyjna Podgórze, znajduje się w

terenie ZP3, co oznacza, że przeznaczenie podstawowe dla tego terenu to zieleń urządzona, obiekty małej architektury (ławki, kosze na

śmieci), punkty widokowe, ciągi widokowe, cięgi pisze i szlaki turystyczne lub trasy rowerowe. Dodatkowo w granicach tego terenu nie ustala

się przeznaczenia uzupełniającego oraz obowiązuje zakaz prawa zabudowy, w tym również lokalizacji obiektów tymczasowych, budowy

ogrodzeń, budowy nawierzchni asfaltowych i betonowych pod ciągami i punktami widokowymi oraz ciągami pieszymi i trasami rowerowymi,

nasadzenia zieleni wysokiej. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wydał opinię negatywną dla projektu. Część działki nr

151/3 obr.76 P wskazana została do ochrony w formie użytku ekologicznego „Kamieniołom Bugucianka” z uwagi na bogactwo florystyczne, a

w szczególności murawy kserotermiczne będące siedliskiem chronionych gatunków zwierząt. Na terenie kamieniołomu występuje gniewosz

plamisty. Zgodnie z art.52 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk chronionych

gatunków zwierząt. Gniewosz plamisty objęty jest ochroną ścisłą z koniecznością ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania

wielkości tych stref na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz

gatunek ten jest ujęty w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i

flory (cyt. Dalej jako „Dyrektywa siedliskowa”) Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021

r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17 ust. 1 pkt.4 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą

być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami,

programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz §17 ust. 1 pkt.6 które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w

szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z

powyższym przedmiotowy projekt zostaje odrzucony.

5 BO.D8.13/22 Parking Osieldle Ruczaj Na etapie weryfikacji merytoryczno– prawnej pozyskano opinię cząstkową od Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, z której wynika, że na

podstawie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej Grota Roweckiego 51, stanowiącego prośbę o zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy

budynkiem Grota Roweckiego 51 a 51 B (fragment działki nr 70/6 obr. P-34, j. ewid. Podgórze), ZZM wpisał ten obszar na listę oczekiwań

Mieszkańców Krakowa w zakresie tworzenia nowych parków kieszonkowych. W ocenie ZZM powyższe jest zasadne również z uwagi na brak

atrakcyjnie zagospodarowanych terenów zielonych w os. Ruczaj. Dodatkowo należy podkreślić, że brak jest możliwości skomunikowania

betonowego placu z sięgaczem drogowym, zlokalizowanym przy budynku nr 51 b (najkrótszy odcinek pomiędzy placem a istniejącą drogą),

ponieważ sięgacz ten zlokalizowany jest na działce nr 71/13 obr. P-34, j. ewid. Podgórze, która pozostaje własnością osób prywatnych.

Poprowadzenie drogi do betonowego placu możliwe jest tylko w ramach działki nr 70/6 obr. P-34, j. ewid. Podgórze, na łuku drogi

wewnętrznej pomiędzy budynkami nr 51 i 53, co ingeruje w układ istniejących chodników i koliduje z istniejącą zielenią wysoką. Ze względu

na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na omawianym terenie konieczne byłoby w pierwszej kolejności opracowanie

koncepcji (1 rok), a następnie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (1 rok) i realizacja (1

rok), co jest niezgodne z § 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego Uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13.01.2021 r., który stanowi, że „Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym

lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych”.

6 BO.D8.24/22 Wybuchowa Kapelanka Projekt zakłada budowę skweru do ćwiczeń rzucania petardami. Realizacja projektu zakłada budowę placu o wielkości 1500-2000 metrów

kwadratowych wraz z infrastrukturą dedykowaną do używania w jej otoczeniu petard. Dodatkowo projekt przewiduje budowę chodnika

doprowadzającego do placu oraz uzupełnienie terenu w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci. Przedmiotowy projekt

został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa,

Wydziały Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Wydział

Planowania Urzędu Miasta Krakowa przekazał, iż wskazany teren znajduje się w terenie oznaczonym symbolem : 13ZP oraz 84.WS.1. Dla

terenu 13ZP położonego po południowej stronie projektowanego Kanału Krakowskiego, podstawowe przeznaczenie terenu to zieleń publiczna

urządzona i częściowo urządzona, ogólnie dostępna. Przeznaczenie dopuszczalne zawiera ciągi piesze i rowerowe, urządzenia sportu i

rekreacji, miejsca postojowe dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Rydlówka, elementy małej architektury i ciągi i urządzenia infrastruktury

technicznej o znaczeniu ogólnomiejskim. Betonowy plac nie wpisuje się w żadne z wyżej wymienionych kategorii, w związku z tym ww.

Jednostka wydała opinię negatywną. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuję, że wskazane lokalizacje stanową

siedliska i ostoje chronionych gatunków zwierząt. Zgodnie z § 6 ust. 2, 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt obowiązują zakazy umyślnego płoszenia lub

niepokojenia w tym w miejscach noclegu. Ponadto istnieje duże ryzyko zaprószenia ognia. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż podczas

wybuchu petard lub sztucznych ogni generowane są bardzo wysokie chwilowe wartości poziomu hałasu przekraczające nawet 100-110 dB. W

związku z powyższym tego typu działania pomimo stosunkowo niedługiego czasy trwania, mogą stanowić uciążliwość akustyczną dla

okolicznych mieszkańców (odległość ok 70 metrów od najbliższej zabudowy mieszkaniowej), a także mogą powodować płoszenie i

niepokojenie zwierząt. Realizacja projektu niesie ryzyko wielu zagrożeń, szczególnie społecznych, związanych z powodowanym hałasem.

Kodeks wykroczeń zawiera przepisy karne, które wiążą się z używaniem wyrobów pirotechnicznych, np.: art. 82 § 1 (spowodowanie

zagrożenia pożarowego), art. 82 § 5 (nieostrożne obchodzenie się z ogniem), art. 83 (nieostrożne obchodzenie się z materiałami
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wybuchowymi, łatwo zapalnymi i wykroczenie przeciwko przepisom o ich wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu)

lub w przypadku petard powodujących huk - art. 51 § 1 (zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego itp.) oraz w pewnych

okolicznościach - art. Wskazany w projekcie obszar realizacji projektu na działce 24/9 to obszar leśny, gdzie zagrożenie ze strony ognia

należy uznać za realne. 24/4, 288/16, 288/33 planowana do przeklasyfikowania na las w ramach Powiatowego Programu Zwiększenia

Lesistości. Teren leśny stanowi również ostoję dzikich zwierząt, w tym chronionych, a stosowanie środków pirotechnicznych wpłynie na ich

niepokojenie oraz płoszenie. Dodatkowo wpłynęły liczne protesty ze strony mieszkańców, którzy powołują się m.in. na względy

bezpieczeństwa, hałas, który generują wybuchy środków pirotechnicznych oraz negatywny wpływ na środowisko. W związku z powyższym

projekt zostaje odrzucony.

7 BO.D8.26/22 Uczymy się pomagać od

najmłodszych lat.

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

8 BO.D8.30/22 Pychowicki Plac Sąsiedzki Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni użytkowo-kulturalnej na terenie Dzielnicy VIII. Zadanie obejmuje uporządkowanie

terenu, odświeżenie istniejącej roślinności, ustawienie ażurowej konstrukcji, altany gospodarczej i elementów małej architektury.

Przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Skarbu

Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta

Krakowa przekazał, iż działka nr 408/8 obręb P-7, jednostka ewidencyjna Podgórze, znajduje się w terenie IT, co oznacza, że jest to teren

urządzeń infrastruktury technicznej, a podstawowe przeznaczenie terenu to: oczyszczalnia ścieków wraz ze strefą ochronną. Przedmiotowa

działka znajduje się w terenie 01.ZP, co oznacza, iż jest to teren miejskiej zieleni publicznej. Niemniej jednak nie jest to wystarczający teren

aby zrealizować zadanie. Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17 ust. 1 pkt.4 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami

i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz §17 ust. 1 pkt.6 które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności

przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym

przedmiotowy projekt zostaje odrzucony.

9 BO.D8.35/22 Traktor komunalny Zakup traktora dla potrzeb klubu, zdaniem tut. Jednostki nie spełnia warunku ogólnodostępności. Pielęgnacja boiska trawiastego zgodnie z

umową dzierżawy leży po stronie klubu.

10 BO.D8.36/22 Ogólnodostępne tablice

informacyjne

Propozycja zadania odrzucona na podstawie § 17 ust. 1: • pkt. 4 który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą

być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami,

programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. • pkt. 6, który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego

nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności Uzasadnienie: W ramach zadania wskazano montaż

ogólnodostępnych tablic informacyjnych na działkach nr: 73/4 obr. P-5, j. ewid. Podgórze oraz 310/3 obr. P-3, j. ewid. Podgórze. Lokalizacja

na działce nr 73/4 obr. P-5, j. ewid. Podgórze przy ul. Falistej obejmuje fragment murawy kserotermicznej, która należy do siedlisk

chronionych w ramach dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. Montaż tablicy spowodowałby zadeptanie cennego przyrodniczo obszaru.

Dodatkowo, wskazana działka wchodzi w zakres Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z Uchwałą nr XIII/164/19 Sejmiku

Województwa Małopolskiego z dnia 30.09.2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego,

uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz zakres planu zadań

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko – Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH 120065). Obiekty o obniżonych walorach estetycznych,

niedostosowanych pod względem wizualnym do otoczenia (wyróżniających się kolorystyką, rozmiarem i formą), w tym m.in. tablice,

stanowią obiekty dysharmonizujące krajobraz. Natomiast montaż ogólnodostępnej tablicy informacyjnej na działce nr 310/3 obr. P-3, j. ewid.

Podgórze nie spełnia kryteriów § 14 Uchwały nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dn. 26.02.2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i

warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, dalej zwaną uchwałą

krajobrazową (brak wymaganych odległości od skrzyżowań i wiaty przystankowej). Wskazany akt prawa miejscowego reguluje kwestie

dotyczące lokalizacji oraz standardów jakościowych dla reklam, stanowiących tablice reklamowe (w rozumieniu ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym) oraz obiektów małej architektury (w rozumieniu Prawa budowlanego). Należy zaznaczyć, że zgodnie z

definicją zawartą w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez reklamę należy rozumieć upowszechnianie w

jakiejkolwiek formie wizualnej informacji promującej osoby, przedsięwzięcia, towary, usługi, przedsięwzięcia oraz ruchy społeczne.

11 BO.D8.38/22 Środowisko życia dla Bocianów i

boisko trawiaste dla dzieci

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego boiska trawiastego. Przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz

wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta

Krakowa. Wydział Planowania Przestrzennego przekazał, iż działka nr 212 obręb P-4 , jednostka ewidencyjna Podgórze, znajduje się w terenie
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R.9 –co oznacza, że jest to teren rolniczy w parku krajobrazowym, o podstawowym przeznaczeniu pod grunty orne. W związku z powyższym

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza funkcji boiska we wskazanym terenie. Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR

LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17 ust. 1

pkt.4 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz §17 ust.

1 pkt.6 które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

prawa osób trzecich, w tym prawa własności oraz §17 ust. 1 pkt.7 które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie

pozostających we władaniu Miasta. W związku z powyższym przedmiotowy projekt zostaje odrzucony.

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI

PRZYJĘTY

1 BO.D9.1/22 Park w Łagiewnikach - etap V 579 265,00 Projekt przewiduje budowę „Parku Łagiewniki” pomiędzy ulicami G.Roi, Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem jordanowskim i

boiskami sportowymi. Park w Łagiewnikach – etap V stanowi kontynuację prac nad powstawaniem całego parku. Etap V obejmuje np.

budowę oświetlenia oraz dalszą część ścieżek oraz nasadzeń zieleni. Realizacja zadania podniesie walory estetyczne dzielnicy i stworzy

miejsce przyjaznym dla lokalnej społeczności, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury.

2 BO.D9.3/22 KARUZELA -duża w PARKU SOLVAY 149 990,00 Projekt zakłada zakup i montaż karuzeli na terenie w Parku Solvay, dzielnica IX. Realizacja zadania uatrakcyjni istniejący plac zabaw.

Dodatkowo, inwestycja podniesie walory estetyczne dzielnicy i stworzy miejsce przyjazne dla lokalnej społeczności, a co za tym idzie zachęci

do spędzania czasu na łonie natury.

3 BO.D9.6/22 Z książką zrozumiesz świat 49 800,00 Promocja czytelnictwa, zwiększenie dostępu do książek tradycyjnych oraz elektronicznych, poprawa wystroju bibliotek.

4 BO.D9.7/22 BUDOWA CHODNIKA wzdłuż skweru

ŁUKASIŃSKIEGO-HUCULSKA.

139 999,00 Wzdłuż skweru ulice Łukasińskiego i Huculska łączą się z chodnikiem Trasy Łagiewnickiej. Wybudowanie chodnika wzdłuż w/w ulic będzie

kontynuacją ciągu pieszego, który zapewni bezpieczeństwo pieszym a zwłaszcza dzieciom.

5 BO.D9.8/22 Woda energii doda - poidełko przy

Placu Muzycznym

180 000,00 Inwestycja pozytywnie wpłynie na potrzeby mieszkańców i zwierząt szczególnie w okresie wiosenno – letnim w dniach z podwyższoną

temperaturą powietrza (okres upałów).

6 BO.D9.9/22 Uczymy się pomagać od

najmłodszych lat.

23 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

7 BO.D9.11/22 Park Miejski na Białych Morzach 579 000,00 Realizacja projektu zakładającego utworzenie parku miejskiego na terenie Białych Mórz przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej i przyjemnej

przestrzeni do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Park będzie pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe i pozytywnie wpłynie na

komfort życia mieszkańców. Ostateczna forma parku zostanie ustalona na etapie konsultacji społecznych, a jego realizacja odbywać się

będzie w oparciu o ustalenia z Wnioskodawcami projektu budżetu obywatelskiego.

8 BO.D9.13/22 Do Wilgi - promenada spacerowa

etap III

389 500,00 Realizacja zakresu propozycji wniosku budżetu obywatelskiego poprawi komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników ciągu pieszo-

rowerowego.

9 BO.D9.14/22 Smoczy Skwer na nowo -

rewitalizacja

460 000,00 Projekt zakłada rewitalizację Smoczego Skweru. Zadanie zakłada odnowienie i wprowadzenie nowych urządzeń zabawowych takich jak:

tablice manipulacyjne, bujaki, hamaki, linarium. Projekt przewiduje również wyznaczenie ścieżki pieszo-rowerowej oraz montaż poidełka

miejskiego. Realizacja zadania przyczyni się do aktywizacji młodzieży oraz wpłynie na stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i

relaksu dzieci oraz aktywności na świeżym powietrzu.Dodatkowo zadanie poprawi estetykę okolicy.

ODRZUCONY

1 BO.D9.2/22 Park kieszonkowy w Łagiewnikach Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego w Łagiewnikach. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu oraz wyposażenie go w

elementy małej architektury. Przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych

jednostek m.in. Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Wydział Planowania

Przestrzennego przekazał, iż działki nr 166/8 oraz 167/7 obręb P-48 , jednostka ewidencyjna Podgórze, znajduje się w terenie oznaczonym

symbolem MN.18. Przeznaczeniem podstawowym tego terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz bliźniacza wraz
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z zielenią towarzyszącą. Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17 ust. 1 pkt.4 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami

i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz §17 ust. 1 pkt.6 które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności

przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym

przedmiotowy projekt zostaje odrzucony.

2 BO.D9.4/22 BUDOWA CHODNIKA ul. HUCULSKA Propozycja zadania odrzucona na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 7 Uzasadnienie: Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz uzyskanych

opinii stwierdza się, że w celu realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę zadania należy opracować dokumentację projektową wraz z

uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych oraz wykonać roboty budowlane. Określa się

konieczność wykonania około 65 metrów chodnika. Zgodnie z otrzymanymi opiniami chodnik należy budować o szerokości nie mniejszej niż

2 metry. W ramach projektowanego chodnika należy wykonać dedykowane oświetlenie ciągów pieszych oraz zapewnić prawidłową obsługę

komunikacyjną. Biorąc pod uwagę powyższe: W celu realizacji zadania dla budowy wnioskowanego chodnika do wjazdu do budynków

wielorodzinnych nr 4, 4A, 4B (działka nr 479/12 obr. 33 Podgórze) należy budową objąć działkę nr 479/2 obr. 33 Podgórze, która pozostaje

własnością osoby prywatnej co jest niezgodne z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

3 BO.D9.5/22 KLATKA DO ODŁOWU DZIKÓW Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opiniuje negatywnie projekt budżetu obywatelskiego pt. „Klatka do odłowu

dzików”. Działające na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa całodobowe pogotowie dla dzikich zwierząt gatunków chronionych oraz łownych na

terenie Gminy Miejskiej Kraków aktualnie jest w posiadaniu 3 przenośnych odłowni, które w pełni wystarczały do obsługi odłowów dzików na

terenie Krakowa. W związku z faktem wprowadzenia w drugiej połowie 2021 r. przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń,

wprowadzono poważne ograniczenia dotyczące odłowów dzików, dlatego też odłowy dzików przy użyciu odłowni zostały zakończone z dniem

15.11.2021 r W dniu 31 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia10 sierpnia 2021 r. w sprawie

środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) (Dz.U. 2021 poz. 1485), które wprowadza zakaz

przemieszczania dzików na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, także na obszarze Polski. W związku z powyższym Urząd Miasta

Krakowa uzyskał aktualne stanowisko służb weterynaryjnych w sprawie odłowu i relokacji dzików na terenie Miasta, które wskazuje na

koniczność zaniechania przemieszczania wyłapanych do odłowni dzików, jakie było dokonywane w zeszłym roku przez działające na zlecenie

Urzędu Miasta Krakowa całodobowe pogotowie dla dzikich zwierząt. Wobec tak radykalnych wytycznych w zakresie sposobu postępowania z

wyłapanymi dzikami prowadzone na terenie miasta odłowy zostały ograniczone. Wobec powyższego zakup przenośnej klatki do odłowu

dzików na obecną chwilę jest działaniem bezcelowym. W związku z powyższym przedstawiony projekt nie może być zrealizowany, gdyż

wypełnia przesłankę ujętą w § 17 ust. 1 pkt 6 Regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. tj. narusza

obowiązujące przepisy prawa.

4 BO.D9.10/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

5 BO.D9.12/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

6 BO.D9.15/22 Białe Morza Park XXL zamiast pola

golfowego

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

DZIELNICA X SWOSZOWICE

PRZYJĘTY

1 BO.D10.1/22 Patrole Policji na terenie osiedli

Dzielnicy X Swoszowice

40 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

2 BO.D10.2/22 Nowa nawierzchnia asfaltowa na

ul.Taklińskiego.

500 000,00 Projekt zakłada remont nawierzchni ciągu ulic Taklińskiego - Petrażyckiego, które charakteryzują się bardzo dużym natężeniem ruchu

zarówno samochodowego, jak i pieszych. Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników

ruchu, poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

3 BO.D10.3/22 Ogólnodostępne zajęcia biegowe 9 600,00 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy X, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez organizację, profesjonalnych,
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na terenie Dzielnicy X bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.

4 BO.D10.6/22 serce na plastikowe nakrętki w

Dzielnicy X

47 000,00 Ewentualna realizacja wnioskowanego projektu Budżetu Obywatelskiego wpłynie pozytywnie na zwiększenie: 1) osiąganego przez Gminę

Miejską Kraków poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 2) jakości odpadów komunalnych z

tworzyw sztucznych przekazywanych do recyklerów. Ponadto, środki finansowe związane z opróżnianiem i myciem pojemników na nakrętki

(6 688,44 zł) powinny zostać zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na 2024 r. i lata kolejne.

5 BO.D10.8/22 Rozczytane Swoszowice 20 000,00 Wzrost poziomu czytelnictwa, zwiększenie atrakcyjności lokalu bibliotecznego, dotarcie z ofertą do nowych grup użytkowników, zaspokojenie

potrzeb lokalnej społeczności.

6 BO.D10.9/22 Kursy Pierwszej Pomocy dla

mieszkańców Dzielnicy

8 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

7 BO.D10.10/22 Promocja Honorowego

Krwiodawstwa

2 500,00 Projekt ważny społecznie w kontekście podniesienia świadomości mieszkańców związanej z honorowym krwiodawstwem.

8 BO.D10.12/22 Młodzi w bibliotece! 11 000,00 Promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz rodzin z dziećmi, zwiększenie zasobu bibliotecznego o książki, w tym komiksy oraz o

czasopisma dla dzieci i młodzieży.

9 BO.D10.13/22 MURAL ANTYSMOGOWY przy

MYŚLENICKIEJ zamiast szpetnego

muru

90 000,00 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na podstawie zebranych opinii od Plastyka Miasta, ZDMK) pozytywnie opiniuje projekt pn.

„MURAL ANTYSMOGOWY PRZY MYŚLENICKIEJ ZAMIAST SZPETNEGO MURU” z następującymi uwagami: • Ze względu na umiejscowienie

muralu przy pasie drogowym, należy mieć na uwadze, że realizowany projekt w swojej formie i zastosowanej kolorystyce nie może

rozpraszać kierowców i opóźniać ich reakcji na drodze oraz innych użytkowników ruchu (zgodnie ze wskazaniami w zakresie bezpieczeństwa

ruchu drogowego zawartymi w artykule autorstwa Moniki Gromek, Wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przepisy prawa w

tym zakresie, „Drogownictwo” 10/2020, s. 286), • Projekt muralu winien umożliwiać bieżące kontrolowanie stanu technicznego muru

oporowego, • należy uwzględnić, że ul. Myślenicka cechuje się dużym natężeniem ruchu, w związku z czym mural będzie poddawany

zabrudzeniom drogowym, • z uwagi na maksymalną wysokość muru oporowego do ok. 2,5 m, niezbędne będzie pokrycie muralu powłoką

antygraffiti, • projekt został negatywnie zaopiniowany przez Panią Plastyk Miasta, a jego realizacja uwarunkowana będzie pozyskaniem jej

akceptacji (właściwa ocena plastyczna dokonywana jest na podstawie projektu i opisu koncepcji), • zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem

nr 2010/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady opiniowania

wniosków dotyczących murali na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, projekt muralu powinien uzyskać opinię Zespołu ds. murali. W przypadku

wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako zarządca terenu, na którym znajduje

się mur oporowy.

10 BO.D10.14/22 Budowa ciągu pieszo - rowerowego

wzdłuż ulicy Korpala od

skrzyżowania z ul. Anny Szwed -

Śniadowskiej do ul. Korpala 24.

500 000,00 Zadanie zakłada wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku ok.200 m. Realizacja tego projektu będzie

spełnieniem postulatu mieszkańców oraz początkiem realizacji łączenia osiedli ścieżkami rowerowymi i zachętą do propagowanego przez

miasto transportu rowerowego.

11 BO.D10.15/22 ODWODNIENIE PARKU MAĆKA I

DOROTY

507 000,00 Projekt zakłada wykonanie odwodnienia Parku Maćka i Doroty w Dzielnicy X. Koniecznym jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

niezbędnymi uzgodnieniami, a następnie wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań. Efektem realizacji projektu będzie poprowadzony

odpływ wody, która obecnie uniemożliwia korzystania w pełni z potencjału w Parku. Inwestycja podniesie walory estetyczne otoczenia

tworząc atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji, jednocześnie służąc aktywizacji i integracji różnych grup wiekowych Mieszkańców.

12 BO.D10.17/22 STRAŻACY OCHOTNICY DLA NASZEJ

DZIELNICY

156 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

13 BO.D10.18/22 JAŚNIEJSZE I BEZPIECZNIEJSZE

ZBYDNIOWICE

60 000,00 Projekt zakłada wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe typu LED. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa uczestników

ruchu, w szczególności mieszkańców os. Zbydniowic, zmniejszy koszty eksploatacyjne i poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

14 BO.D10.19/22 Ogólnodostępne pitniki wody w

Opatkowicach i Swoszowicach

360 000,00 Inwestycja pozytywnie wpłynie na potrzeby mieszkańców i zwierząt szczególnie w okresie wiosenno –letnim, w dniach z podwyższoną

temperaturą (okres upałów).
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15 BO.D10.20/22 Park Klinówka Parkour 160 000,00 Projekt zakłada budowę drążków i drabinek służących popularnemu obecnie trendowi Street Workout’u. Inwestycja przyczyni się do

stworzenia atrakcyjnej przestrzeni na dynamicznie rozwijającym się osiedlu Kliny w Dzielnicy X, zachęcając mieszkańców z każdej z grup

wiekowych do aktywnego spędzania czasu i pozwoli na poprawę sprawności fizycznej lokalnej społeczności.

16 BO.D10.21/22 Pracownia wsparcia i rozwoju dla

dzieci i młodzieży

27 650,00 Projekt w długoterminowej perspektywie będzie miał na celu wsparcie dla dzieci i młodzieży w trudnym okresie popandemicznym. Realizacja

warsztatów zawartych w projekcie pozytywnie wpłynie na rozwój uczestników. Przyczyni się do przełamania nieśmiałości, wzmocni pewność

siebie, a co za tym idzie pomoże młodym ludziom w lepszej integracji pomiędzy rówieśnikami i w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

17 BO.D10.22/22 Warsztaty rękodzielnicze 49 100,00 Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju zainteresowań i talentów uczestników oraz nabycia konkretnych umiejętności. Warsztaty

rękodzielnicze wyciszą, zrelaksują. Pokażą, jak wiele pięknych rzeczy można wykonać własnymi rękami, ucząc jednocześnie cierpliwości i

wytrwałości. Zachęcą do dalszej pracy, uwrażliwiając na sztukę. Takie warsztaty stanowią atrakcyjną odskocznię od codzienności i

obowiązków.

18 BO.D10.23/22 REMONT CHODNIKÓW:

MERKURIUSZA POLSKIEGO,

KĄPIELOWA, DRUŻBACKIEJ I INNE

440 000,00 Projekt zakłada remont wskazanych chodników, nawierzchni ulicy oraz wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe typu LED.

Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu, zmniejszy koszty eksploatacyjne oraz poprawi infrastrukturę

miejską i estetykę otoczenia

19 BO.D10.24/22 Przyroda-bawi, wychowuje,

inspiruje

61 015,00 Realizacja projektu skutkować będzie integracją dzieci w szkole, na poziomie klasy, rodziców z dziećmi na zajęciach, babć i dziadków z

wnukami/wnuczkami. Potrzeba zorganizowania wspólnych warsztatów wynika z chęci spędzenia wspólnego czasu, oderwania się od

codziennych obowiązków rodziców, dziadków, aby skierować uwagę na dziecko i razem uczestniczyć w zdobywaniu nowych umiejętności.

Projekt angażuje również osoby z niepełnosprawnościami, emigrantów, uchodźców, aby podkreślić wychowawczy aspekt różnorodności

otaczającego nas świata.

20 BO.D10.25/22 Uczymy się pomagać od

najmłodszych lat.

23 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

21 BO.D10.26/22 Przestrzeń dla młodzieży - boisko

do koszykówki na Klinach

60 000,00 Projekt zakłada rewitalizację terenu przy Komuny Paryskiej w Dzielnicy X oraz przebudowę istniejącego boiska. Realizacja zadania umożliwi

stworzenie atrakcyjnego miejsca w plenerze dla starszych dzieci i młodzieży, wzbogaci ofertę aktywnego spędzania czasu, a tym samym

wpłynie na integrację społeczną Mieszkańców.

22 BO.D10.29/22 ZIELONA DZIELNICA X 507 777,00 Projekt zakłada posadzenie krzewów oraz bylin kwitnących oraz wyposażenie zieleńców Dzielnicy X Swoszowice w małą architekturę.

Inwestycja uatrakcyjni otoczenie, wpłynie pozytywnie na odbiór dzielnicy przez mieszkańców i turystów, zachęcając do spacerowania i

spędzania czasu na świeżym powietrzu.

23 BO.D10.31/22 REMONTY CHODNIKÓW I DRÓG W

DZIELNICY X

330 000,00 Projekt zakłada remont wskazanych chodników i nawierzchni ulic ważnych dla poszczególnych osiedli Dzielnicy X. Przeprowadzenie

remontów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu, poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

ODRZUCONY

1 BO.D10.4/22 Nauka języka polskiego dla

ukraińskich dzieci.

Projekt BO.D10.4/22 „Nauka języka polskiego dla ukraińskich dzieci” odrzucony z uwagi na niespełnienie wymagań zawartych w § 16 ust. 4

Uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, tj.

„Od momentu zawiadomienia o brakach w projekcie lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, Wnioskodawca ma 14 dni

na dokonanie korekty’’.

2 BO.D10.5/22 Sekundniki przy sygnalizatorach

świetlnych na skrzyżowaniach

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz.2311 z późn. zm – załącznik nr 3 do

rozporządzenia pkt. 3.3.3.2) wyświetlacz czasu może być stosowany z sygnalizacją świetlną stałoczasową. Skrzyżowania wskazane w

projekcie funkcjonują z sygnalizacją zmiennoczasową, dostosowującą długość sygnałów zielonych do aktualnego natężenia ruchu pojazdów

oraz zgłoszeń pieszych. Sygnalizacja stałoczasowa stanowi rozwiązanie starszego typu, generujące większe straty czasu dla użytkowników.

Na tej podstawie Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu w Krakowie wydał negatywną opinię dla propozycji montażu sekundników przy

sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach.
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3 BO.D10.7/22 Darmowe obiady dla uczniów szkół

podstawowych w Dzielnicy X

Projekt zweryfikowany negatywnie, ponieważ nie spełnia następujących zapisów regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: 1.

Dot.§ 17 ust.1 pkt.1: Efekty zadania, nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców, ponieważ obejmują uczniów, którzy

zgłoszą się do programu uczęszczających do wskazanych szkół podstawowych. 2. Dot. § 17. 1 pkt.4: Przedstawione zadanie pozostaje w

sprzeczności z obowiązującym w Krakowie programem osłonowym dotyczącym udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w

zakresie dożywiania przyjętym Uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. 3. Dot. § 17. 1 pkt.5: Projekt

zakłada, że będą finansowane obiady dla uczniów uczęszczających do wskazanych szkół podstawowych, nie załączono natomiast oświadczeń

o współpracy podpisanych przez dyrektorów szkół. Ze względu na fakt, że projekt pozostaje w sprzeczności z uchwałą nr XCV/1425/14 Rady

Miasta Krakowa odstąpiono od wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia.

4 BO.D10.11/22 Tężnia solankowa w Parku Maćka i

Doroty

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

5 BO.D10.16/22 Szpaler drzew przy Opatkowiance Projekt zakłada posadzenie szpaleru drzew wzdłuż ogrodzenia Klubu Sportowego Opatkowianka przy ul. Inicjatywy Lokalnej. Na etapie

wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in.

Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej. Z uzyskanych opinii wynika, że część terenu w okolicy Stadionu

stanowi rezerwę pod inwestycję pn. „Rozbudowa węzła Kraków Południe na skrzyżowania A4 i DK7”. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że

drzewa z czasem będą się rozrastać i mogą częściowo niszczyć ogrodzenie, zaśmiecać boisko, które jest utrzymywane przez Klub Sportowy a

także kolidować z biegnącą wzdłuż ogrodzenia napowietrzną linią elektroenergetyczną. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady

Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu

obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami,

politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 5) które wymagają współpracy instytucjonalnej,

jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie

oświadczenia; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnie

6 BO.D10.27/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

7 BO.D10.28/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

8 BO.D10.30/22 Park Barycki w Swoszowicach Projekt zakłada stworzenie parku ze ścieżkami pieszymi, rowerowymi, nasadzeniami drzew, krzewów i bylin a także wyposażenie go w

elementy małej architektury. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz

wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Skarbu Miasta oraz Wydziału Planowania Przestrzennego. Z uzyskanych opinii wynika,

że działki wskazane w projekcie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Barycz. Większość działek leży na terenie

oznaczonym symbolem Rws zakwalifikowanych jako tereny otwarte, rolne o wysokich walorach krajobrazowych, obejmujące obszary

występowania wód powierzchniowych, przeznaczone na cele gospodarki rolnej głównie w postaci upraw łąkowych i zagospodarowanie wód

powierzchniowych dla potrzeb rolnictwa. Na powyższych obszarach obowiązuje zakaz zmiany - w obrębie terenów R, Rws, RZL, ZL -

naturalnego ukształtowania powierzchni terenu, a także zakaz budowy jakichkolwiek obiektów budowlanych a także zakaz stosowania

nawierzchni nieprzepuszczalnych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych. Działki leżące w terenach oznaczonych symbolami KDW,

KDD są przeznaczone do pełnienia funkcji drogi dojazdowej oraz wewnętrznej. Działki oznaczone symbolem Uo to tereny w części

zainwestowane, położone w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych, przeznaczone dla lokalizacji usług związanych z

gospodarowaniem odpadami z wykluczeniem usług magazynowania odpadów, z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego związanego z

gospodarką komunalną i budownictwem. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza lokalizacji parku na wyżej

wyszczególnionych terenach. Dodatkowo ma powyższych terenach obowiązuje zakaz zabudowy do czasu wyposażenia terenu w kanalizację

sanitarną oraz urządzenia obsługujących je dróg. Jedyną lokalizacją, w której jest możliwość usytuowania parku są tereny oznaczone

symbolem 4.ZP, jednak działki leżące na wspomnianym obszarze nie należą do Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z zapisami uchwały nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach

procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności

przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 7) które są planowane do

realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE
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PRZYJĘTY

1 BO.D11.1/22 Nowości dla Biblioteki na Piaskach

Nowych

50 000,00 Promocja czytelnictwa, wzgobacenie księgozbioru, zwiększenie dostępu do książek elektronicznych, integracja i aktywizacja różnych grup

wiekowych.

2 BO.D11.2/22 Bezpieczne przejścia dla pieszych

na Kordiana!

100 000,00 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach.

3 BO.D11.3/22 Bezpieczne przejście dla pieszych

na Bojki!

55 000,00 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściu

4 BO.D11.4/22  Bezpieczne przejście dla pieszych

przy Wysłouchów 1!

55 000,00 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach

5 BO.D11.5/22 Nowe książki dla bibliotek przy

Halszki, Sławka i Gołaśki

67 000,00 Zwiększenie liczby czytelników poprzez systematyczną aktualizację księgozbioru, dostęp do audiobooków zaspokoi potrzeby seniorów.

6 BO.D11.8/22 Bezpieczne przejście z os.

Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe

95 000,00 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach.

7 BO.D11.10/22 Doświetlenie przejść dla pieszych -

ul. Bochenka

185 000,00 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach.

8 BO.D11.11/22 Gniazdo mocy KS Orzeł - Budowa

siłowni na świeżym powietrzu

150 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

9 BO.D11.12/22 My też chcemy być fit! 14 320,00 Propagowanie sportowo - rekreacyjnych form aktywnego spędzania czasu, a przez to podnoszenie i utrzymywanie jak najdłużej dobrej

kondycji psychofizycznej i sprawności ruchowej osób dorosłych.

10 BO.D11.13/22 Śladami Mikey Tysona - zajęcia

sportowe dla dzieci

13 500,00 Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie bezpłatnych zajęć w dyscyplinie boks. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w

tygodniu w wymiarze 1 h i zostaną przeprowadzone dla 2 grup szkoleniowych.

11 BO.D11.18/22 Małe smoki w kimonach- bezpłatne

zajęcia dla dzieci

68 000,00 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju psychofizycznym poprzez sport. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu

bezpłatnych zajęć ju-jitsu dla dzieci uczęszczających do szkół.

12 BO.D11.19/22 444 000 zł na Park Kurdwanowski 444 000,00 Projekt zakłada rewitalizacje Parku Kurdwanowskiego. W ramach zadania planuje się doposażenie terenu o elementy małej architektury,

zakup i montaż nowych ławek oraz urządzeń zabawowych dla dzieci i młodzieży. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej i

przyjemnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, która zachęci mieszkańców z każdej grupy wiekowej do aktywnego spędzania czasu na

świeżym powietrzu i integracji społecznej.

13 BO.D11.20/22 Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy

XI

35 000,00 Projekt zakłada montaż ławek lub siedzisk na najczęściej uczęszczanych wśród mieszkańców ciągach pieszych na terenie Dzielnicy XI.

Umiejscowienie ławek wzdłuż popularnych szlaków podniesie komfort życia Mieszkańców, funkcjonalność wybranych terenów oraz ich

estetykę.

14 BO.D11.21/22 99 drzew dla Dzielnicy XI 100 000,00 Projekt zakłada nasadzenia dużych sadzonek drzew na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Realizacja projektu poprawi estetykę

otoczenia oraz w przyszłości będzie sprzyjać Mieszkańcom poprawiając jakość powietrza i klimatu.

15 BO.D11.22/22 Zakup strojów łowickich i obuwia

scenicznego dla Krakowiaka

35 000,00 Od wielu już lat działalność Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” wpisuje się w wydarzenia kulturalne i edukacyjne

Dzielnicy XI w Krakowie. W ramach realizacji projektu przewidziane jest wyposażenie zespołu w stroje oraz obuwie sceniczne dla tancerzy i

tancerek dla właściwej prezentacji programów artystycznych. Stroje stanowią nieodłączny element występów i wydarzeń artystycznych

Dzięki wsparciu MZPiT „Krakowiak”, którego uczestnikami są dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, możliwe będzie zaprezentowania się

zespołu w środowisku lokalnym. Tym samym wzbogacona będzie oferta artystyczna dla mieszkańców Dzielnicy XI.



Lp. Numer

ewidencyjny

Tytuł zadania Szacunkowy

koszt

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów

odrzuconych

16 BO.D11.23/22 Ogólnodostępne zajęcia biegowo-

ruchowe na terenie Dz. XI

9 600,00 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć

biegowo-ruchowych na terenie osiedli Kurdwanów, Wola Duchacka i Piaski Nowe.

17 BO.D11.26/22 Skwer Włodzimierza Wolnego 230 000,00 Projekt zakłada utworzenie skweru będącego jednocześnie miejscem pamięci oraz miejscem odpoczynku i refleksji. Powstanie zielona,

atrakcyjna przestrzeń, która poprawi estetykę otoczenia oraz będzie pełniła funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla Mieszkańców.

18 BO.D11.28/22 Klasa czterech żywiołów - Ogród

sensoryczny

99 000,00 Ogród sensoryczny ma być miejscem zmysłowych doświadczeń i ma przyczyniać się do rozwoju psychicznego i fizycznego mieszkańców.

Celem organizowanego ogrodu jest aktywna nauka, poprawa zdrowia mieszkańców oraz zrównoważony rozwój młodych ludzi. Ogród będzie

miał również charakter terapeutyczny. Będzie pomagał osobom zmagającym się z silnym stresem lub przepracowaniem.

19 BO.D11.29/22 Drwinka - poznajmy ją lepiej 25 000,00 Projekt zakłada organizacje spacerów tematycznych i badawczych poświęconych faunie i florze Parku Rzecznego Drwinka. Realizacja

odbędzie się na terenie Dzielnicy XI w dolinie rzeki Drwinka. Realizacja projektu pozwoli na zwrócenie uwagi Mieszkańców na otaczającą

przyrodę oraz zachęci uczestników spacerów do angażowania się w działania proekologiczne.

20 BO.D11.31/22 Rozwijamy kompetencje! - zajęcia

psychologiczne dla dzieci

90 500,00 Projekt będzie stanowił wsparcie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży z klas 1 – 8 szkół podstawowych,

poprzez zajęcia opierające się na rozmaitych technikach psychospołecznych.

21 BO.D11.32/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

22 BO.D11.33/22 Przebudowa ogródka

jordanowskiego przy ul. Heila

522 700,00 Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska przy ul. Heila. Realizacja zadania uatrakcyjni okolicę, nowe nasadzenia pozwolą na

bezpieczne spędzanie czasu wraz z dziećmi na placu zabaw, bez narażania się na silne działanie promieni słonecznych.

23 BO.D11.34/22 Archipelag Skarbów dla młodzieży

szkół podstawowych

56 000,00 Przeprowadzone w szkołach podstawowych warsztaty z profilaktyki uzależnień zwiększą wiedzę wśród dzieci z klas 7 i 8 na temat czynników

chroniących

24 BO.D11.35/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

25 BO.D11.36/22 600 000zł na rewitalizację Parku

Duchackiego

600 000,00 Projekt zakłada dofinansowanie rewitalizacji Parku Duchackiego. Przyczyni się to do przyspieszenia realizacji prac i zwiększenia ich zakresu,

a także do szybszego udostępnienia parku do wypoczynku. Park będzie stanowił enklawę zieleni zapraszając mieszkańców do wspólnego

spędzania czasu.

ODRZUCONY

1 BO.D11.6/22 Bezpieczne przejście dla pieszych

na Bujaka!

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Ulica Franciszka

Bujaka nie posiada statusu drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zm.) i pozostaje

drogą wewnętrzną. Wskazana we wniosku lokalizacja obejmuje m.in. działkę nr 16/19, obr. 65 jedn. ewid. Podgórze, o użytku tereny

mieszkaniowe, której Gmina Miejska Kraków nie jest właścicielem. W związku z powyższym Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie jest zarządcą

lokalizacji wymienionej w projekcie, ani jej najbliższej okolicy. Władanie powyższą działką przez podmioty inne niż Gmina Miejska Kraków

uniemożliwia budowę przejścia dla pieszych przez Jednostkę Miejską.

2 BO.D11.7/22 Bezpieczne przejście do szkoły ZSP

17 - Włoska!

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Ulica Włoska nie

posiada statusu drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zm.) i pozostaje drogą

wewnętrzną. Wskazana we wniosku lokalizacja obejmuje działkę nr 811/20, obr. 49 jedn. ewid. Podgórze, własność Gminy Kraków,

użytkowanie wieczyste Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” oraz działkę nr 432/20, obr. 49 jedn. ewid. Podgórze, własność Gminy Kraków,

inny rodzaj władania Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze”. W związku z powyższym Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie jest zarządcą
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lokalizacji wymienionej w projekcie, ani jej najbliższej okolicy. Władanie powyższymi działkami przez podmioty inne niż Gmina Miejska

Kraków uniemożliwia budowę przejścia dla pieszych przez Jednostkę Miejską.

3 BO.D11.9/22 Park Tuchowski zamiast drogi Projekt dotyczy stworzenia ogólnodostępnego zielonego parku ze strefą rekreacyjno – wypoczynkową. Na etapie wstępnej weryfikacji

przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Zarządu Dróg Miasta

Krakowa. Z uzyskanych opinii wynika, że działka wskazana w projekcie znajduje się w rezerwie terenowej pod budowę ul. Nowa Sławka. Po

analizie dostępności wskazanej lokalizacji, wykazano, że w celu realizacji przedmiotowego zadnia konieczna byłaby ingerencja w działki

prywatne, a brak dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej będącej w zarządzie Gminy powoduje naruszenie praw własności.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące

przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa

własności, jak także 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. W związku z

powyższym, projekt uzyskuje opinię negatywną.

4 BO.D11.14/22 Kiedy znajdziemy się na zakręcie Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2 i 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Dla powyższego

zamierzenia inwestycyjnego należy opracować dokumentację projektową oraz przeprowadzić je w cyklu dwuletnim. Po wschodniej stronie

projektowanego odcinka drogi należy zaprojektować chodnik za pasem zieleni izolacyjnej od strony jezdni dla poprawy warunków ruchu i

bezpieczeństwa ruchu pieszych. Ponadto należy zachować chodnik i drogę dla rowerów o istniejącej geometrii, szerokości i przekroju po

wschodniej stronie ul. J. Turowicza z doprojektowaniem 0,5 m skrajni od strony bariery zabezpieczającej i oddzielającej od ruchu ogólnego na

łuku ul. Malwowej/ ul. Pierzchówka z uwagi na przebieg łącznikowej trasy rowerowej nr 8 „Turowicza – Bonarka” przyjętej w „Studium

podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa” prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Szerokość

jezdni winna wynosić nie mniej niż 5,00 m, z zachowaniem wymaganych poszerzeń na łukach oraz przejezdności pojazdu miarodajnego.

Należy zachować praktyczną skrajnię od ekranów akustycznych oraz jezdni ul. Malwowej, jak również zapewnić rozdział ciągu pieszego od

ciągu rowerowego zgodnie ze standardami projektowania infrastruktury rowerowej w Krakowie. Rozwiązaniem docelowym winno być

oddzielenie chodnika i ścieżki rowerowej od jezdni ul. Malwowej/ul. Pierzchówka w sposób trwały (tj. z zastosowaniem krawężnika oraz

odsunięciem od siebie np. poprzez zieleniec). Zwraca się uwagę, iż samo poszerzenie jezdni może być jedynie doraźnym sposobem poprawy

bezpieczeństwa – w takim przypadku bezwzględnie należy zabezpieczyć ciąg pieszy i rowerowy od jezdni poprzez urządzenia

bezpieczeństwa ruchu (rekomenduje się pozostawienie istniejących betonowych barier). Parametry techniczne docelowego układu

drogowego (w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), należy projektować zgodnie 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 (Dz.U.2016.124 ze zmianami). Zakres budowy chodnika należy przyjąć w sposób zapewniający

bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu oraz ciągłość ruchu pieszego, z uwzględnieniem w szczególności istniejącej zabudowy.

Należy zapewnić prawidłowe warunki widoczności, przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom drogi. W dokumentacji

projektowej przewidzieć przebudowę istniejących zjazdów i dojść w celu dostosowania wysokościowego do docelowego układu drogowego.

Konstrukcje nawierzchni winny być projektowane w nawiązaniu do istniejących warunków wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku

mrozoodporności, jednocześnie powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich. Na trasie

przebiegu sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych pozostawić należy technologiczny pas terenu, wolny od obiektów

budowlanych i zadrzewień, o szerokości 1,0 m (licząc od krawędzi przewodu po obu jego stronach). Ponadto nad istniejącymi sieciami i

przyłączami wodociągowymi należy zachować istniejące przykrycie. Dopuszcza się zmianę niwelety terenu w zakresie ±0,1 m, a

projektowane krawężniki i obrzeża winny być lokalizowane z zachowaniem odległości minimum 0,5m od sieci wodociągowej wraz z

uzbrojeniem. Celem zapewnienia odpowiednich parametrów zgodnie z wytycznymi Zarządu Transportu Publicznego po wschodniej stronie

projektowanego odcinka drogi należałoby zaprojektować chodnik za pasem zieleni izolacyjnej od strony jezdni dla poprawy warunków ruchu i

bezpieczeństwa ruchu pieszych. W związku z powyższych spowodowałoby to wejście w teren działki prywatnej nr 235/1 obr. 48 jedn. ewid.

Podgórze. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 780 000 zł. Z uwagi na konieczność realizacji zadania w cyklu dwuletnim oraz rosnące

koszty opracowania dokumentacji projektowej i robót budowlanych kwota może ulec zwiększeniu. Dokładne koszty będą znane dopiero po

opracowaniu dokumentacji projektowej. Maksymalna kwota dostępna na jeden projekt w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie wynosi 663 348,95

zł. Z uwagi na wysoką inflację, kwota wykonania robót budowlanych może ulec jeszcze zwiększeniu do 2024 r., stąd negatywnie opiniuje się

przedmiotowy wniosek.

5 BO.D11.15/22 Szerzej, bezpieczniej, płynniej -

poszerzenie pasa ruchu

Zadanie odrzucone na podstawie § 17.1 pkt.2 oraz pkt.4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Biorąc pod

uwagę uzyskane opinie m. in. od Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu - obejmując przebudową wylot ulicy Telekiego dodatkowo należałoby

również wprowadzić kompleksowe rozwiązanie polegające na objęciu przebudową również wlotu ul. Połomskiego (której przebudowa obecnie

jest już realizowana i nie uwzględnia ewentualnej przebudowy wylotu ul. Telekiego), jak również należałoby uwzględnić dostosowanie i

zmiany geometrii ulic osiedlowych w przedmiotowym obszarze. Dodatkowo ulica Pala Telekiego nie stanowi jak wskazano we wniosku
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głównego szlaku komunikacyjnego, gdzie taką rolę pełni sąsiednia równoległa ulica Wincentego Witosa. Ulica Pala Telekiego jest ulicą

wewnętrzną stanowiącą wyprowadzenie ruchu wewnątrzosiedlowego. Wprowadzenie zmian geometrii wylotu ulicy Telekiego poprzez

wprowadzenie tam dodatkowego psa ruchu oraz zgodnie ze sztuka inżynierską konieczne zmiany geometrii pozostałych ulic osiedlowych w

tym rejonie, mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie tranzytu przez ulice osiedlowe w tamtym rejonie, co nie jest właściwym rozwiązaniem.

Zaznaczyć również należy, że ewentualne wprowadzenie nowej geometrii na wylocie ul. Telekiego, uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie

istniejących zjazdów publicznych na działki nr 159/8 oraz 158/4 obr. 48 Podgórze (na których znajduje się m.in. Stacja Kontroli Pojazdów oraz

Marine Time Sp. z o.o.). Stąd też, uwzględniając osiedlowy charakter tej ulicy jak również przyległych ulic w tym rejonie – wprowadzenie tam

jakichkolwiek rozwiązań polegających na zwiększeniu ich przepustowości, w tym wybudowanie dodatkowego pasa ruchu na wylocie ulicy

Telekiego, byłoby rozwiązaniem niewłaściwym, ponieważ w konsekwencji spowodowałoby to zwiększenie na uliczkach osiedlowych ruchu

tzw. tranzytowego – co, jak wspomniano powyżej byłoby rozwiązaniem niewłaściwym. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany zakres

inwestycji opiniuje się negatywnie.

6 BO.D11.16/22 Bez błota! Dojście do szkoły ZSP nr

17, na Wola Duchackiej!

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Zgodnie z danymi z Miejskiego

Systemu Informacji Przestrzennej w Krakowie połowa projektu obejmuje działkę nr 432/20 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze, własności Gminy

Kraków, która oddana jest we władanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”. Władanie powyższą działką przez podmiot inny niż Gmina

Miejska Kraków uniemożliwia budowę chodnika przez Jednostkę Miejską. Chodnik zbudowany tylko na działkach będących w władaniu

podmiotów Gminy Miejskiej Kraków nie ma powiązania z istniejącym ciągiem pieszym. W związku z powyższym projekt budżetu jest

niezgodny z §17.1. pkt. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

7 BO.D11.17/22 Ścieżka piesza obok bud. Kordiana

62 - przejście bez błota!

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 5, 6 i 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Działka nr 277/14 obr. 63,

jedn. ewid. Podgórze, na której wnioskowana jest budowa chodnika przy ul. Kordiana, jest działką gminną w zarządzie ZDMK, natomiast nie

umożliwia ona realizacji inwestycji w całości we wnioskowanym zakresie. Do wykonania bezpiecznego połączenia w formie chodnika/ciągu

pieszego w rejonie bloku nr 62 konieczne jest również wejście w teren działek nr 213/10, 213/11 i 214/14 obr. 63 jedn. ewid. Podgórze. Ww.

działki pozostają we własności lub użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz spółki handlowej. W związku z powyższym wykonanie ww.

zadania wymaga współpracy instytucjonalnej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Wspólnotą Mieszkaniową w zakresie wspólnej realizacji

zadania lub wcześniejszego wykupu przez Wydział Skarbu Miasta części działek, nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków.

Wymagane warunki techniczne, niezbędne celem realizacji przedmiotowej inwestycji: - W obszarze objętym opinią obowiązują ustalenia

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Osiedle Kurdwanów” (KDD.3 i KDW.19). Projektowane rozwiązania winny

być zgodne z ustaleniami ww. planu. - Parametry techniczne chodnika (w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcje

nawierzchni, skrajnie drogowe), należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.)

oraz Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarządzenie Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.), m.in.:

a) Szerokość chodnika nieusytuowanego bezpośrednio przy jezdni min. 1,5m. Do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i

obrzeża. b) Szerokość chodnika powinna być dostosowana do natężeń ruchu pieszych, c) Ciągi piesze powinny mieć normatywne pochylenia

podłużne i poprzeczne. - Należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym, przy zachowaniu normatywnych

parametrów technicznych oraz zapewnieniu prawidłowych warunków odwodnienia terenu przyległego. - Zakresem opracowania należy objąć

teren niezbędny dla przyjęcia prawidłowych parametrów technicznych docelowego układu drogowego. Analizy wymagają istniejące

parametry drogi publicznej (w tym m.in. granic pasa drogowego, przebiegu krawędzi jezdni, itp.). Zakres budowy chodnika należy przyjąć w

sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu oraz ciągłość ruchu pieszego tj. powiązanie z istniejącymi ciągami

pieszymi (stosownie do potrzeb), z uwzględnieniem istniejącej zabudowy. - W związku z dużymi różnicami wysokościowymi (istniejące

skarpy), budowa chodnika może wiązać się z koniecznością zabezpieczenia skarp lub zastosowania urządzeń BRD zapewniających

bezpieczeństwo pieszych. Należy objąć szczególną ochroną zieleń, znajdującą się w pobliżu miejsca prac. - W zakresie opracowania

dokumentacji projektowej konieczne będzie uzyskanie pozytywnych opinii Zespołu Konsultacyjnego ds. dostępności Infrastruktury Miejskiej

Do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych działającego przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta

Krakowa oraz Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Krakowie. - Należy również rozwiązać kolizje branżowe z

istniejącą infrastrukturą techniczną na warunkach określonych przez poszczególnych dysponentów sieci. - Z uwagi na zlokalizowanie

chodnika w znacznej odległości od istniejącej drogi (oświetlenia), planowane zagospodarowanie wymaga doświetlenia poprzez

zaprojektowanie oświetlenia parkowego (ok. 4 słupów). Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne zdaniem tut. Zarządu wskazane jest

przygotowanie koncepcji wielobranżowej (z oświetleniem i odwodnieniem) wraz ze wskazaniem kosztów wykonania chodnika na

poszczególnych działkach (gminnych i Wspólnoty Mieszkaniowej), żeby możliwe było szacunkowe określenie kosztów budowy chodnika przez

poszczególnych Inwestorów (tj. Gminę Miejską Kraków i Wspólnotę Mieszkaniową). W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że Zarząd Dróg

Miasta Krakowa nie jest zarządcą wszystkich działek na terenie wskazanym w projekcie negatywnie opiniuje się projekt budżetu

obywatelskiego. Władanie powyższymi działkami przez podmioty inne niż Gmina Miejska Kraków uniemożliwia budowę ścieżki przez

Jednostkę Miejską.



Lp. Numer

ewidencyjny

Tytuł zadania Szacunkowy

koszt

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów

odrzuconych

8 BO.D11.24/22 Pumptrack jako miejsce aktywności

rowerowej na Kurdwanowie

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Zgodnie z opinią cząstkową

Wydziału Skarbu Miasta działki wskazane w niniejszym projekcie zostały pozyskane na rzecz Gminy Miejskiej Kraków pod budowę ul. Nowej

Sławka.

9 BO.D11.25/22 Pas dla autobusów na ul.

Stojałowskiego

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta

Krakowa informuje, że trwa procedura przetargowa na roboty budowlane w ramach budowy ścieżek rowerowych na Podgórzu Duchackim.

Etap 1 obejmuje odcinek ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ul. Halszki do skrzyżowania z ul. Bojki. Ponadto w dniu 15 grudnia 2021 r.

został zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu na ul. Stojałowskiego w związku z jej przebudową. Projekt ten zakłada budowę ścieżek

rowerowych po obu stronach ulicy i wiąże się ze zmianą geometrii w/w drogi. Ma ona polegać na znaczącym zawężeniu jezdni, w związku z

którym na fragmencie przedmiotowego odcinka zostanie tylko jeden pas ruchu, przy którym zaprojektowane zostały miejsca postojowe,

natomiast na dalszym odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Halszki zostały zaprojektowane dwa pasy ruchu. W związku z powyższym negatywnie

opiniuje się utworzenie pasa dla autobusów na ul. Stojałowskiego.

10 BO.D11.27/22 Oświetlenie boiska szkolnego przy

ZSP17 ul. Czarnogórska 14

Projekt odrzucony na podstawie § 17. ust. 1 pkt 5. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Dyrekcja ZSP nr 17 przy ul.

Czarnogórskiej nie wyraziła zgody na realizację niniejszego projektu.

11 BO.D11.30/22 Przystanek początkowy linii 164 na

przystanku końcowym.

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg

Miasta Krakowa informuje, że dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego należy opracować dokumentację projektową oraz przeprowadzić

je w cyklu dwuletnim. W celu zapewnienia możliwości wsiadania do autobusów linii 164 na przystanku końcowym zlokalizowanym na

łączniku między ul. Nowosądecką, a ul. Łużycką konieczne jest zapewnienie miejsca dla obsługi 3 pojazdów. Występują sytuacje, w których

autobus wcześniej ustawia się na obecnym przystanku początkowym (w zatoce na ul. Nowosądeckiej) w celu stworzenia miejsca na

przystanku końcowym dla kolejnego pojazdu. W związku z powyższym oprócz wykonania dodatkowego peronu należy zapewnić miejsce dla

trzeciego pojazdu wraz z peronem do wysiadania pasażerów. Ze względu na długość krawędzi istniejącego peronu (ok. 34 m) nie jest w tej

chwili możliwe ustawienie dwóch autobusów przegubowych jeden za drugim bez blokowania przejścia i przejazdu rowerowego biegnącego

wzdłuż ul. Nowosądeckiej. Konieczne jest, kosztem istniejącej zieleni zaprojektowanie miejsca dla jednego pojazdu przegubowego w formie

zatoki autobusowej na ul. Nowosądeckiej, przed skrętem na przystanek końcowy. Powyższe jest konieczne ze względu na charakter ruchu w

ciągu ul. Nowosądeckiej oraz bliskość skrzyżowania Włoska – Nowosądecka – Podedworze. Należy zaznaczyć, że nie ma możliwości

wyznaczenia tylko i wyłącznie za pomocą organizacji ruchu przystanku autobusowego na jezdni. Ponadto lokalizacja przedmiotowej zatoki

nie może ograniczać widoczności dla pojazdów skręcających na łącznik między ul. Nowosądecką a ul. Podedworze oraz musi zapewniać

prawidłowe warunki przejezdności dla pojazdu miarodajnego, w szczególności w przypadku konieczności wjazdu autobusu z projektowanej

zatoki na ww. łącznik, tak by nie następowało blokowanie ul. Nowosądeckiej oraz infrastruktury pieszo-rowerowej. Parametry techniczne

projektowanych rozwiązań (w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe) muszą być zgodne z

warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu 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.2016.124 ze zmianami). Należy zastosować

rozwiązania zapewniające bezkolizyjność infrastruktury technicznej z infrastrukturą drogową, przy uwzględnieniu wymaganych skrajni

drogowych. Odległość elementów infrastruktury technicznej od krawężników powinna wynosić min. 0.5 m. Z uwagi na powyższe

rozporządzenie nie jest możliwa proponowana likwidacja bezpiecznika i zakresem opracowania należy objąć teren niezbędny dla przyjęcia

prawidłowych parametrów technicznych docelowego układu drogowego. W tym celu konieczne byłoby naruszenie skarpy po wschodniej

stronie zatoczki w celu jej poszerzenia. Nie ma również możliwości zawężenia peronów autobusowych poniżej 2 m. Konieczne jest

zapewnienie ciągłości ruchu pieszego z uwzględnieniem dowiązania do istniejących ciągów pieszych i dogodnych dojść do peronów

autobusowych. Zakres inwestycji musi zapewniać bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu oraz ciągłość ruchu

pieszego/rowerowego, z uwzględnieniem w szczególności istniejącej zabudowy. Konstrukcje nawierzchni winny być projektowane w

nawiązaniu do istniejących warunków wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodporności, jednocześnie powinny uwzględniać

uwarunkowania wynikające z potrzeb eksploatacyjnych. Na rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej. W przypadku

konieczności przebudowy, studzienki wodościekowe należy wykonać z osadnikiem głębokości 0,8 m oraz przedstawić w projekcie branży

drogowej. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w obrębie działek drogowych konieczne będzie rozwiązanie kolizji

branżowych na warunkach określonych przez poszczególnych dysponentów sieci. W przedmiotowych rejonie poprowadzone są przewody

elektroenergetyczne i gazowe. Po modyfikacji projektu zgodnie z powyższymi warunkami szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1 380

000 zł. Z uwagi na konieczność realizacji zadania w cyklu dwuletnim oraz rosnące koszty opracowania dokumentacji projektowej i robót

budowlanych kwota może ulec zwiększeniu. Dokładne koszty będą znane dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej. Maksymalna

kwota dostępna na jeden projekt w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie wynosi 663 348,95 zł. Ze względu na powyższe negatywnie opiniuje się

przedmiotowy wniosek.

12 BO.D11.37/22 Walczymy z hałasem w szkole W wyniku weryfikacji Projekt nr BO.11.37/22 WALCZYMY Z HAŁASEM W SZKOLE uznaje się za odrzucony, gdyż jego efekt w postaci
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zmniejszenia poziomu hałasu na korytarzu i klatce schodowej Szkoły Podstawowej nr 27 nie spełnia kryterium ogólnodostępności,

wymaganego zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”. Uzasadnienie: Według informacji uzyskanej ze Szkoły Podstawowej nr 27 z 31 maja br. dostęp

osób z zewnątrz w korytarzach szkolnych nie przekracza 23 godzin tygodniowo, jest więc on krótszy niż wymagany w aktualnej definicji

ogólnodostępności ujętej w słowniku pojęć ww. Regulaminu, tj. cyt.: „umożliwienie wszystkim albo ogółowi mieszkańców nieodpłatną

możliwość korzystania z efektów realizacji projektu … w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo”. Wątpliwości co do ogólnodostępności

budzi również zakres mieszkańców, wskazanych 24 maja br. przez Dyrektora Szkoły, który korzystać będą z efektów ogólnodostępności

(wymagania definicji: nieodpłatnie): nauczyciele, rodzice, uczniowie, dzieci korzystający z zajęć popołudniowych, mieszkańcy dzielnicy na

organizowanych przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe spotkaniach. Z kolei poziom wpływu efektów projektu na mieszkańców osiedla

będzie odczuwalny w stopniu znikomym, tylko przez osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły przy otwartych oknach na

korytarzach.

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

PRZYJĘTY

1 BO.D12.2/22 Wybieg dla psów Park Rżąka 300 000,00 Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego i ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie Parku Rżąka. Inwestycja stworzy atrakcyjniejsze

warunki do swobodnego wyprowadzania psów, czworonogi przebywające na wybiegu nie będą zagrażać przechodniom czy dzieciom

przebywającym na pobliskim placu zabaw.

2 BO.D12.3/22 Ogólnodostępne zajęcia biegowo-

ruchowe na terenie Dz. XII

4 800,00 Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie, co przyciągnie mieszkańców i zachęci do aktywnego

spędzania czasu wolnego. Ponadto zajęcia wpłyną m. in. na rozwój aktywności fizycznej, wyrównanie szans młodzieży o trudnej sytuacji

życiowej, przeciwdziałania patologiom społecznym, promowanie rożnych form sportu, rekreacji i turystyki.

3 BO.D12.4/22 MEGA Plac Zabaw Na Osiedlu

Złocień

730 000,00 Projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku zarówno dla dzieci młodszych jak i dla młodzieży na osiedlu Złocień w Dzielnicy

XII. W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw wyposażonych w atrakcyjne, nieszablonowe elementy zabawowe. Pozwoli to na

podwyższenie atrakcyjności osiedla i Dzielnicy, cieszącego się dużą popularnością wśród okolicznych Mieszkańców.

4 BO.D12.5/22 Zróbmy sobie dobrze - mindfulness

dla mieszkańców dwunastki

80 696,00 Projekt utrzymany w klimacie slow-life i dbałości o siebie, pozwalający na oderwanie się od codziennego biegu oraz integrację mieszkańców

Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Ze względu na kompleksowe zapewnienie dogodnych warunków uczestnikom (opieka nad dziećmi,

poczęstunek, kierunek uważnościowych i sfokusowanych na sobie warsztatów), pozwala na uaktywnienie osobom, które ze względu na brak

opieki nad dziećmi nie uczestniczą w spotkaniach tego typu. Proponowane wsparcie, zarówno podczas spotkań, jak również poprzez doraźne

konsultacje on-line - jest szansą nie tylko na nauczenie się uważności względem swoich potrzeb i koncentracji na swoich emocjach, ale

również wdrożenie tej nauki w życie - tym bardziej, że czas realizacji projektu jest dość długi. Projekt stanowi tematyczne novum na terenie

Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

5 BO.D12.7/22 Skatepark na Bieżanowie 739 464,00 Projekt zakłada modernizację istniejącego skateparku na terenie parku Aleksandry. Realizacja inwestycji przyczyni się do integracji lokalnej

społeczności, budowania wzajemnych relacji sąsiedzkich, wspólnego spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwoju kultury fizycznej wśród

dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

6 BO.D12.8/22 Ukwiecony Bieżanów 150 000,00 Projekt zakłada nowe nasadzenia na terenie Dzielnicy XII - Bieżanów Prokocim. Realizacja zadania wpłynie na poprawę estetyki terenu i

jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni.

7 BO.D12.11/22 Kochaj, czytaj, podaj dalej! 8 000,00 Zwiększenie zasobu materiałów bibliotecznych, poprawa oznakowania zbiorów i informacji wizualnej oraz estetyki filii.

8 BO.D12.12/22 Spotkajmy się przy altanie! 110 000,00 Projekt zakłada utworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku w otoczeniu przyrody. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż

drewnianej altanki, ławek oraz stołu. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, stworzy nowe

miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji społeczeństwa.

9 BO.D12.13/22 Siłownia i teren wypoczynkowy

koło Orlika

364 500,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

10 BO.D12.14/22 Muzyka i Sacrum wiosną 34 715,00 Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą wysoką oraz zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z takiej
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formy. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności i przyczyni się do powstania nowej oferty kulturalnej.

Jego realizacja będzie przeciwdziałać wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze określonych grup społecznych - osób z niepełnosprawnościami,

seniorów oraz osób o niskim statusie ekonomicznym.

11 BO.D12.15/22 Muzyka i Sacrum jesienią 23 095,00 Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą wysoką oraz zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z takiej

formy. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności i przyczyni się do powstania nowej oferty kulturalnej.

Jego realizacja będzie przeciwdziałać wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze określonych grup społecznych - osób z niepełnosprawnościami,

seniorów oraz osób o niskim statusie ekonomicznym.

12 BO.D12.17/22 "Czytam, więc jestem" 71 000,00 Zwiększenie dostępności do nowości wydawniczych, poszerzenie oferty biblioteki, ułatwienia dla osób z dysfunkcją wzroku, uatrakcyjnienie

zbiorów dla dzieci i młodzieży. Rozbudowanie działalności edukacyjnej i artystycznej przy użyciu nowoczesnych technologii.

13 BO.D12.18/22 Historia Bieżanowa - dla każdego 10 200,00 Popularyzacja historii o Bieżanowie, digitalizacja zbiorów i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

14 BO.D12.19/22 Postój przy stacji Prokocim 45 000,00 Poprawa komfortu życia mieszkańców.

15 BO.D12.20/22 Remont chodników na Osiedlu

Nowy Prokocim

85 000,00 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

16 BO.D12.21/22 Remont nawierzchni ulicy Kurczaba 300 000,00 poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców

17 BO.D12.23/22 Centrum Pomocowe dla

mieszkańców Dzielnicy XII

134 800,00 Projekt zakłada niesienie pomocy drugiemu człowiekowi poprzez aktywny udział mieszkańców dzielnicy XII dla innych mieszkańców

Dzielnicy. Zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka przyczyni się do poczucia bycia potrzebnym, uwrażliwi na drugiego człowieka.

Realizacja projektu zapobiega wykluczeniu społecznemu w szczególności osób potrzebujących pomocy, zwracając uwagę na ich trudności.

Daje też możliwość realizacji siebie poprzez wolontariat otwierając się na drugiego człowieka.

18 BO.D12.24/22 Festiwal bardów inspirowany

muzyką Kaczmarskiego. Edycja II

35 300,00 Festiwal Bardów jest już II edycją cyklu wydarzeń muzycznych inspirowanych twórczością Jacka Kaczmarskiego, a także autorskiej twórczości

współczesnych pieśniarzy. Wydarzenia oferuje udział w konkursach na najlepsze wykonanie piosenki Jacka Kaczmarskiego skierowane do

dorosłych i młodzieży wykonujących piosenki pieśniarza. Ponadto zaplanowano spotkania z młodymi artystami oraz warsztaty wokalne i

instrumentalne. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia pozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim jako przestrzeni gościnnej dla

wydarzeń artystycznych.

19 BO.D12.25/22 Sportowe Wakacje w Centrum

Sportu w Bieżanowie

95 120,00 Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych treningów z piłki nożnej, zapasów, akrobatyki oraz aerobiku sportowego dla

dzieci i młodzieży oraz zajęcia fitness dla dorosłych, jak również gimnastykę dla seniora.

20 BO.D12.26/22 Sportowy Prokocim - akrobatyka i

zapasy dla dzieci w szkole

35 000,00 Projekt zakłada prowadzenie zajęć z elementami zapasów, akrobatyki oraz gimnastyki sportowej. Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży,

prowadzone będą na profesjonalnej macie zapaśniczej pod okiem doświadczonych, licencjonowanych trenerów.

21 BO.D12.28/22 Doposaż Park 500 000,00 Projekt zakłada doposażenie Parku Aleksandry w elementy małej architektury oraz budowę brakującego oświetlenia. Inwestycja częściowo

przyczyni się do zagospodarowania niedoposażonych obszarów Parku, podniesie walory estetyczne terenu, stworzy bardziej atrakcyjną i

przyjazną przestrzeń, co zachęci Mieszkańców do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu oraz integracji społecznej.

22 BO.D12.29/22 Czas dla seniora 50 000,00 Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji osób starszych z miasta Krakowa. Pozwoli również na nawiązanie nowych znajomości i

przyjaźni.

23 BO.D12.30/22 Muzyka Mistrzów w Sanktuarium

Najświętszej Rodziny

147 000,00 Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą wysoką, zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z takiej

formy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na aktywizację społeczną różnych grup wiekowych, w tym seniorów. Poszerzy również ofertę

kulturalną na terenie dzielnicy.

24 BO.D12.32/22 LEDowa odnowa - Wymiana opraw

latarni na terenie Dz. XII

649 500,00 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

25 BO.D12.34/22 Odkryj chlubę Prokocimia 127 800,00 Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji, edukacji i upowszechnienia wiedzy na temat wyjątkowego instrumentu muzycznego -
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prokocimskich organów piszczałkowych. Projekt umożliwi mieszkańcom dzielnicy skorzystanie z tej wyjątkowej oferty kulturalnej, niezależnie

od statusu materialnego. Dodatkowo realizacja projektu zapewni walor edukacyjny i uwrażliwi młode pokolenie.

26 BO.D12.35/22 Drwinka - zróbmy Park i poznajmy

go lepiej

355 000,00 Projekt zakłada nasadzenia dużych drzew i krzewów na działkach nad Drwinką. Dodatkowo przewidziano spacery edukacyjne z

mieszkańcami oraz opracowanie broszury pozwalającej na lepsze poznanie Parku. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę

otoczenia, nowe zasoby zieleni stworzą przyjazną przestrzeń i wpłyną na poprawę jakości powietrza a także zachęci Mieszkańców do

aktywności.

27 BO.D12.39/22 Cykl spektakli teatralnych dla

Dzielnicy XII

23 500,00 Głównym celem projektu jest wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy oraz integracja społeczności lokalnej wokół wydarzeń

kulturalnych - spektakli teatralnych oraz wydarzeń artystycznych. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą

oraz zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z takiej formy odbioru sztuki.

28 BO.D12.41/22 Uczymy się pomagać od

najmłodszych lat

23 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

29 BO.D12.44/22 Bezpiecznie ze Strażą Pożarną 8 570,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

ODRZUCONY

1 BO.D12.1/22 Przystanek Wlotowa bez schodów Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta

Krakowa informuje, że w związku z umieszczeniem w Budżecie Miasta Krakowa na 2022 r. zadania nr ZDMK/T1.21/22 pn.: „Budowa

naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami „Wlotowa” w roku bieżącym dwukrotnie ogłoszony został przetarg na opracowanie

dokumentacji projektowej budowy naziemnego przejścia dla pieszych pomiędzy przystankami tramwajowymi „Wlotowa”. Dodatkowo

informujemy, że wystąpiono do 6 firm z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Mimo powyższego nie

wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym informujemy, że z powodu zbyt krótkiego czasu niemożliwe jest zrealizowanie zadania do

końca bieżącego roku, a co za tym idzie wydatkowania zabezpieczonych w Budżecie Miasta Krakowa na 2022 r. środków finansowych w

kwocie 20 000,00 zł. W związku z przyznanymi w Wieloletnim Planie Finansowym i Wieloletnim Programie Inwestycyjnych na 2023 r.

środkami w kwocie 30 000,00 zł ZDMK ponowi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na koniec 2023 r. W

związku z powyższym przedmiotowy wniosek Budżetu Obywatelskiego stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,

strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta i jest opiniowany negatywnie.

2 BO.D12.6/22 Wybieg dla psów na osiedlu Złocień Projekt zakłada ogrodzenie terenu siatką i wydzielenie wybiegu dla psów na osiedlu Złocień w dzielnicy XII. Wybieg planuje się wyposażyć w

elementy małej architektury oraz tor Agility. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno –

prawnej oraz wysłany do opinii różnych jednostek: Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Skarbu Miasta i Wydziału Kształtowania

Środowiska. Działki wskazane do realizacji projektu są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Płaszów – Rybitwy. W

MPZP teren objęty projektem jest oznaczony symbole MU – teren pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Wspomniany plan określa

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem MU: przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, wielorodzinna z możliwością lokalizacji usług, zabudowa usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, oświaty. Jako

przeznaczenie dopuszczalne, ustala się możliwość lokalizacji sieci, urządzeń, obiektów infrastruktury technicznej, dróg, dojazdów i zatok

postojowych oraz wydzielonych parkingów i ciągów pieszych, budynków gospodarczych i garaży, zatok autobusowych, zieleni towarzyszącej

o charakterze urządzonym. Dodatkowo Wydział Kształtowania Środowiska wydał opinię negatywną ze względu na zbyt mały teren,

szczególnie pod kątem toru Agility. Wytyczne dla budowy psich wybiegów: - powierzchnia psiego wybiegu winna wynosić 0,5ha, najmniejsza

wymagana powierzchnia to 25a, - w przypadku wybiegów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic należy rozpatrzyć możliwość

zastosowania podwójnych bramek - należy zaprojektować również kompleksowe odwodnienie terenu przeznaczonego pod psi wybieg, - przy

wybiegach nieoświetlonych należy zastosować oświetlenie umożliwiające, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym właściwy nadzór nad

zwierzętami ich właścicielom i opiekunom. - należy również wyposażyć psi wybieg w urządzenia do zabawy dla psów jak np. „tor agility”,

kładki lub inne, a także kosze na psie odchody oraz ławki. Wymienione wyżej elementy wymagają odrębnych uzgodnień i projektów. Zgodnie

z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy

prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W

związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

3 BO.D12.9/22 Plac zabaw przy Aleksandry nie

tylko dla dzieci

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw o nowe elementy zabawowe. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z uzyskanych opinii wynika, że doposażenie placu zabaw jest
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realizowane w roku 2022 pn. „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim” ZZM/DIR/O-XII-1/22.

Zgłoszony projekt pokrywa się z prowadzoną inwestycją, w związku z powyższy opiniuje się negatywnie.

4 BO.D12.10/22 Nowe miejsca parkingowe Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta

Krakowa informuje, że realizowanie parkowania na wysokości włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej, ze względu na

bezpieczeństwo ruchu drogowego tj. widoczność oraz wykonywane manewry podczas parkowania, jak również utrudnienie obsługi pojazdów

korzystających z przedmiotowej drogi wewnętrznej, nie jest rozwiązaniem właściwym. Ponadto, ww. droga wewnętrzna zgodnie założeniami

sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Prokocim” posiada przeznaczenie drogi publicznej klasy

dojazdowej. W związku z czym przedmiotowe przecięcie awansuje do rangi skrzyżowania, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością likwidacji

wnioskowanych miejsc postojowych zgodnie z Art. 49 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z

późn. zm.). Ze względu na powyższe negatywnie opiniuje się przedmiotowy wniosek budżetu obywatelskiego.

5 BO.D12.16/22 Minipark między blokami Projekt zakłada stworzenie łąki kwietnej, ścieżki oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Na etapie wstępnej weryfikacji

przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z uzyskanych opinii

wynika, że działki wskazane do realizacji projektu są obecnie udostępnione, na mocy porozumienia, dla Przedszkola Samorządowego nr 28.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące

przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa

własności. W związku z powyższym, projekt opiniuje się negatywnie.

6 BO.D12.22/22 Połączone parki Projekt zakłada połączenie między parkami Jerzmanowskich i Lilli Wenedy poprzez budowę chodnika oraz kładki nad Drwinką. Na etapie

wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z

uzyskanych opinii wynika, że działki wskazane do realizacji projektu są własnością lub w użytkowaniu związków wyznaniowych lub osób

fizycznych. Dodatkowo w przypadku przyjęcia zadania do realizacji konieczne byłoby zawarcie umowy dzierżawy z Państwowym

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Do zawarcia takiej umowy niezbędna jest kompletna dokumentacja projektowa. Należy ustalić

przebieg linii brzegowej Drwinki wraz ze stosownym podziałem działek. Obecnie nie jest możliwe ustalenie ile czasu zajmą powyższe

działania, konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji zadania. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13

lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty: 5) które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie

przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w

szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 7) które są

planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta a także te, których realizacja może trwać dłużej

niż dwa lata. (Na podstawie § 2 ww. uchwały - Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub

w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych). W związku z powyższym, projekt opiniuje się negatywnie.

7 BO.D12.27/22 Czas dla seniora Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

8 BO.D12.31/22 Biletomat przy pętli tramwajowej

Prokocim

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia

13 stycznia 2021 r., opiniuje się NEGATYWNIE projekt BO.D12.31/22 pt. Biletomat przy pętli tramwajowej Prokocim. Uzasadnienie: Koszt

zakupu automatu biletowego zależy od dokładnej specyfiki wymaganego produktu oraz wielkości zamówienia, z doświadczenia MPK Kraków

S.A. wynika, iż szacunkowy koszt takiego automatu przy dużym zamówieniu będzie wynosił ok. 120 tys. zł netto, natomiast przy

jednostkowym zamówieniu cena może zbliżać się do 160 tys. zł netto (przy obocznej sytuacji rynkowej prawdopodobnie więcej). Do tego

należy doliczyć koszty montażu, które są zależne od uwarunkowań lokalnych oraz wymagań dostawcy energii elektrycznej – należy założyć

ok. 10 tys. zł netto, łącznie daje kwotę montażu jednego automatu na poziomie ok. 170 tys. zł netto, czyli ok. 209 100 zł brutto (23% VAT).

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, zleca obsługę automatów KMK (w ramach sieci automatów KKM) MPK Kraków S.A. w ramach

wieloletniej umowy na usługi wspomagające, gdzie wynagrodzenie jest wypłacane na zasadach ryczałtowych za funkcjonowanie całego

systemu biletowego, w zakresie poniesionych kosztów. Zgodnie z § 17, ust.1 pkt. 4 dystrybucja biletów KMK m.in. w ramach sieci automatów

KKM została powierzona MPK Kraków na zasadach in-house, zgodnie z zapisami umowy pomiędzy MPK a ZTP/GMK na mocy zarządzeni nr

1782/2021 PMK. Przedmiotowa umowa oparta jest o wynagrodzenie ryczałtowe i nie przewiduje możliwości finansowania przez ZTP Kraków

zakupu dodatkowych automatów biletowych – do czego prowadziła by realizacjach projektu BO.D12.31/22. Dodatkowo należy zwrócić

uwagę, iż automaty KMK dostępne są na wszystkich sąsiednich węzłach Komunikacji Miejskiej w Krakowie tj. Wlotowa, Prokocim Szpital.

Ponadto aktualnie sieć automatów KMK stanowi ok. 240 urządzeń, przy jednoczesnej wielkości systemu KMK składającego się z ponad 1400

węzłów przystankowych. A co za tym idzie, statystycznie ZTP jest w stanie zapewnić automaty na co 6 węźle przystankowym. W przypadku

realizacji projektu BO.D12.31/22 na węźle przystankowym Prokocim, w celu zachowania wspólnej dostępności automatów biletowych KMK,



Lp. Numer

ewidencyjny

Tytuł zadania Szacunkowy

koszt

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów

odrzuconych

zostanie podjęta decyzja w zakresie alokacji urządzenia z przystanku Wlotowa lub Prokocim Szpital. A tym samym zostanie lokalnie

pogorszona sytuacja dla mieszkańców Prokocimia.

9 BO.D12.33/22 Alosza AWDIEJEW- koncert

plenerowy

Projekt BO.D12.33/22 „Alosza Awdiejew – koncert plenerowy” odrzucony z uwagi na niespełnienie wymagań zawartych w § 17 ust. 1 pkt 5)

Uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, tj. „

W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: (…) 5) które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli

osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia.”

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I Gałczyńskiego wycofała swoją zgodę na gotowość do współpracy w ramach zadania (koncert

plenerowy” na Scenie Plenerowej jednostki), uzasadniając to perspektywą długotrwałych prac remontowo - budowlanych, które mogą nie

zakończyć się również w kolejnym roku budżetowym.

10 BO.D12.36/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

11 BO.D12.37/22 Budowa miejsc parkingowych

wzdłuż ulicy Jerzmanowskiego

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg

Miasta Krakowa informuje, że wniosek budżetu obywatelskiego jest tożsamy z wprowadzonym autopoprawką do Budżetu Miasta Krakowa

zadaniem pn.: „Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Jerzmanowskiego na Nowym Prokocimiu na odcinku od ul. Teligi/Ćwiklińskiej do ul.

Lilli Wenedy”. Tut. Jednostka przystąpiła do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dodatkowo w ZDMK procedowany jest wniosek dot. inwestycji pn.: „Park Rzeczny Aleksandry – część północna, zlokalizowany przy ul. E.

Jerzmanowskiego dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” w ramach zadania „Planty Podgórskie” który swoim zakresem ingeruje w

istniejące zatoki postojowe po wschodniej stronie ul. Jerzmanowskiego oraz przewiduje przeprowadzenie pieszych z docelowego

zagospodarowania parku przez ul. Jerzmanowskiego, na chodnik po zachodniej stronie ulicy. Na odcinku od ul. Lilli Wenedy do ul.

Bieżanowskiej część pobocza po stronie wschodniej ulicy podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego pn. „Park Aleksandry” zatwierdzonego Uchwałą Nr LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. (Dziennik

Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 741, poz. 5231 z dnia 28 listopada 2008 r.) i znajduje się w terenach zieleni urządzonej (2ZP, 3ZP,

5ZP), gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji garaży i miejsc postojowych (§ 24 ust. 3 pkt 4 lit. B ustaleń planu). Ze względu na powyższe

wyznaczenie prostopadłych miejsc parkingowych na tym odcinku nie będzie możliwe. Nawet równoległe miejsca postojowe byłyby w kolizji z

działkami prywatnymi lub ingerowałyby w tereny gdzie MPZP zakazuje lokalizacji miejsc postojowych. Zasadnym byłaby przebudowa całej

ulicy, której działki i ich szerokości pozwalają na przebudowę jezdni i chodnika w kierunku zachodnim oraz tym samym wybudowania miejsc

postojowych po stronie wschodniej. Takie działanie to jednak wieloletnie zadanie inwestycyjne, które kosztem wielokrotnie przekracza limit

finansowy na jedno zadanie na terenie Dzielnicy XII. Ponadto ww. projekt stwarza konieczność usunięcia licznych drzew, co jest niezgodne z

Uchwałą Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz

„Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”. W przedmiotowej lokalizacji rosną młode drzewa oraz

zaplanowane jest wykonanie kolejnych nasadzeń, w tym przez zewnętrznego inwestora. Na wskazanym terenie znajduje się również sporo

starszych drzew, a na odcinku od skrzyżowania z Teligi/Ćwiklińskiej do istniejącego parkingu zrekultywowany został trawnik. Należy

zauważyć, iż przed samym skrzyżowaniem z ul. Bieżanowską na zieleńcu parkują samochody. W związku z tym zlecony został montaż

drewnianych słupków. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru pn. „Park Aleksandry”

teren ten przeznaczony jest pod tereny zieleni urządzonej (ZP). Ze względu na wszystkie ww. uwarunkowania negatywnie opiniuje się

przedmiotowy wniosek budżetu obywatelskiego.

12 BO.D12.38/22 zatoka parkingowa dla autobusów

oczekujących przed pływalnią

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta

Krakowa informuje, że jest w trakcie przeprowadzania przetargu dot. Opracowania koncepcji dla budowy zatoki postojowej przy ul. Kurczaba.

Szczegóły zamówienia i jego rozstrzygnięcia dostępne są na stronie ZDMK w zakładce zamówienia publiczne. Znak sprawy – 19/V/2022, link

poniżej. https://zdmk.krakow.pl/informacje/tryb-podstawowy-art-275-pkt-1-znak-sprawy-19-v-2022/ Tut. Jednostka informuje, że w/w wniosek

jest tożsamy z rozpoczętym zadaniem, które zostało wprowadzone autopoprawką do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 r. W związku z

powyższym negatywnie opiniuje się przedmiotowe zadanie.

13 BO.D12.40/22 Bezpieczne przejście - ulica Teligi Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta

Krakowa podziela opinię Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, z której wynika, że wprowadzenie barierek na

przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną, jakim jest przejście przez torowisko przy skrzyżowaniu ulic Teligi i Konrada Wallenroda jest

rozwiązaniem nieefektywnym oraz wpłynie na dostępność infrastruktury pieszej i rowerowej. Ponadto z uwagi na to, że przejście wyposażone

jest w sygnalizację, piesi są wystarczająco poinformowani, że przechodzą przez torowisko. Należy zauważyć, że postawienie barierek na

chodniku, może powodować sytuację wtargnięcia pieszych na przejazd dla rowerów w celu ich ominięcia. Wskazania wymaga również, że dla

przedmiotowego skrzyżowania został opracowany projekt stałej organizacji ruchu o nr IR-02.7221.696.2020 wraz z projektem ruchowym
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sygnalizacji świetlnej o nr IR-04.7221.4.2021, który zakłada wprowadzenie przejazdu dla rowerzystów przez przejazd tramwajowy.

Informujemy, że na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji na w/w przejściu dla

pieszych przez torowisko w latach 2018 -2021 nie odnotowano żadnych zdarzeń drogowych.

14 BO.D12.42/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

15 BO.D12.43/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

16 BO.D12.45/22 Kolejowy Park Kieszonkowy - Stara

Lokomotywownia

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

DZIELNICA XIII PODGÓRZE

PRZYJĘTY

1 BO.D13.2/22 Zielony kwartał Śliska-Mitery-

Krasickiego-Kutrzeby

420 000,00 Projekt zakłada nasadzenia drzew i krzewów, wymianę oświetlenia oraz budowę oświetlenia na przejściu dla pieszych przy szkole.

Zaproponowane działania zwiększą atrakcyjność obszaru osiedla. Budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych i wymiana

oświetlenia ulicznego i parkowego przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, zwiększy

bezpieczeństwo i komfort okolicznych mieszkańców, spacerowiczów i rowerzystów. Nowe nasadzenia zieleni poprawią estetykę otoczenia.

2 BO.D13.3/22  Kiedy odjedzie mój autobus z

Matecznego?

250 000,00 Poprawa dostępu do aktualnej informacji o rzeczywistych czasach odjazdów autobusów na ważnym węźle przesiadkowym, jakim jest rondo

Matecznego.

3 BO.D13.4/22 Zielony skwer na Zabłociu 160 000,00 Projekt zakłada budowę ścieżki przy popularnym szlaku komunikacyjnym wzdłuż ulicy Kiełkowskiego oraz postawienie przy niej ławek i koszy

na śmieci a także nasadzenie nowej zieleni. Inwestycja podniesie walory estetyczne terenu, stworzy bardziej atrakcyjną i przyjazną

przestrzeń. Umiejscowienie ławek podniesie komfort życia Mieszkańców, funkcjonalność wybranych terenów oraz ich estetykę.

4 BO.D13.6/22 Podgórski Tajemniczy Ogród

(Ogród Społeczny)

472 500,00 Projekt przewiduje założenie Ogrodu Społecznego jako uzupełnienie przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Realizacja tej inicjatywy zaktywizuje Mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na integracje lokalnej społeczności. Ogród Społeczny przyczyni

się również do nauki uprawy warzyw, pracy w grupie oraz odpowiedzialności i systematyczności.

5 BO.D13.7/22 Baśniowy Ogród 250 000,00 Projekt zakłada kontynuację rewitalizacji terenu w rejonie ulic Siemomysła/Pańska i przekształcenie go w atrakcyjną przestrzeń do

odpoczynku i rekreacji. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu, nasadzenia krzewów oraz zakup i montaż elementów małej

architektury. Inwestycja poprawi estetykę przestrzeni publicznej, stworzy miejsce przyjazne różnym grupom wiekowym i przyczyni się do

integracji społeczeństwa.

6 BO.D13.8/22 "Kolędujmy wszyscy wraz..." 51 000,00 Głównym celem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie pięknej, polskiej tradycji kolędowania. Realizacja projektu skutkować

będzie integracją lokalnej społeczności poprzez kontakt z muzyką na żywo. W perspektywie długoterminowej realizacja projektu wzbogaci

świąteczną ofertę kulturalną miasta.

7 BO.D13.12/22 Pilates i zajęcia nordic walking 13 302,00 Projekt zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych zarówno na sali

gimnastycznej jak również na świeżym powietrzu. Skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych , mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze.

8 BO.D13.15/22 OKO, UCHO, RĘKA, NOS - każdym

zmysłem poczuj coś!

277 200,00 Długoterminowym efektem realizacji projektu na podstawie informacji zawartej we wniosku jest Stworzenie rzetelnej i kompleksowej sali

sensoryczno-wizualnej do zabawy, nauki, rewalidacji, rehabilitacji i wspomagania rozwoju zmysłów dzieci, młodzieży i osób starszych

mieszkających w dzielnicy XIII.

9 BO.D13.16/22 U-DA-SIE ! Rewitalizacja Schodów

Kalwaryjska-Zamoyskiego

902 000,00 Rewitalizacja schodów o długości około 45 m spowoduje, że przywrócone zostaną walory techniczne i estetyczne niniejszego obiektu.
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10 BO.D13.17/22 Zielona Przystań w centrum

Płaszowa

350 000,00 Projekt zakłada stworzenie zielonej enklawy na terenie Dzielnicy XIII, w ramach prac zaplanowano montaż ławek i koszy na śmieci,

nasadzenia kwiatów, krzewów ozdobnych oraz drzew. Inwestycja przyczyni się do stworzenia estetycznego terenu do odpoczynku i rekreacji,

a nowe nasadzenia poprawią jakość powietrza.

11 BO.D13.18/22 Po - Covidova Integracja Społeczna 282 000,00 Realizacja projektu będzie obejmować organizację wydarzeń plenerowych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze. Głównym celem projektu jest

integracja lokalnej społeczności i zaktywizowania jej udziału w życiu kulturalnym oraz odnowienia więzi społecznych po okresie izolacji

związanej z pandemią. Plenerowa formuła projektu pozwoli również ożywić przestrzeń publiczną w dzielnicy.

12 BO.D13.19/22 Spragnieni nowych książek – zakup

nowości do Filii nr 46

11 000,00 Wzrost liczby czytelników, dostosowanie księgozbioru do potrzeb osób starszych i słabowidzących, dostęp do książek elektronicznych.

13 BO.D13.24/22 Tablica informacyjna w Parku

Stacja Wisła

10 500,00 Projekt opiera się na teorii i praktyce Interpretacji Dziedzictwa. Jest niezwykle cenną inicjatywą, która włącza w realizację mieszkańców -

sąsiadów Parku Stacja Wisła. Jego rola edukacyjna, społeczna, użytkowa jest nie do przecenienia. Dzięki projektowi mieszkańcy nie tylko

poznają historię otaczającego ich terenu, dziś zamienionego w park, ale podczas wspólnej pracy (nad treścią tablicy) utrwalą tę wiedzę

pomagając zrozumieć otaczająca przestrzeń przyszłym pokoleniom. Jest to działanie w duchu partycypacji społecznej oparte o dziedzictwo i

tożsamość. Po dokonaniu na podstawie § 15 ust. 1 i 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała nr LI/1410/21 Rady

Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r.), oceny merytoryczno – prawnej pod kątem spełnienia kryteriów wskazanych w § 1 ust. 2, § 2-3 i § 17

ust. 1 cyt. Regulaminu oraz powołując się na pozytywną opinię wyrażoną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 19.07.2022 r.

sprawa znak IB.53.83.22.KK, Muzeum Krakowa, pozytywnie opiniuje projekt, stwierdzając, że jest on zgodny z powołanymi przepisami.

14 BO.D13.25/22 Jedyne dożynki w Krakowie na

osiedlu Przewóz

100 000,00 Realizacja projektu ma na celu pogłębienie tożsamości lokalnej mieszkańców, którzy podejmują działania związane z pielęgnowaniem i

kultywowaniem prastarej tradycji święta plonów, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Projekt przyczyni się również do aktywizacji i

integracji wszystkich grup społecznych oraz odnowienia więzi społecznych po okresie izolacji związanej z pandemią.

15 BO.D13.27/22 Turniej Piłkarski " Dzieci Nadzieją

Świata"

38 900,00 Możliwość udziału w turniejach dla najmłodszych dzieci, zajęcia to dodatkowa okazja do rozwoju umiejętności i zdobywania doświadczenia w

sporcie. Dzieci uczą się zasad Fair Play i wdrażają je do swojego życia codziennego.

16 BO.D13.29/22 Zielone "SERCE" Podgórza - Sport

Łączy Pokolenia

400 000,00 Projekt jest kontynuacją rewitalizacji terenu zielonego w Dzielnicy XIII Podgórze. Realizacja zadania przyczyni się do wzbogacenia

ekosystemu, zwiększenia atrakcyjności i podniesienia walorów estetycznych dzielnicy, co zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania

czasu na świeżym powietrzu i integracji społeczeństwa.

17 BO.D13.30/22 Zalew Bagry - kontynuacja

zagospodarowania

300 000,00 Projekt zakłada kontynuację zagospodarowania Zalewu Bagry. Inwestycja przyczyni się do stworzenia przyjaznej przestrzeni, co zachęci

mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i wpłynie pozytywnie na relacje społeczne lokalnej społeczności.

18 BO.D13.32/22 Zielony skwerek przy Bagrowej 315 000,00 Projekt zakłada zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem nowych nasadzeń i montażem małej architektury na terenie

XIII Dzielnicy. Inwestycja poprawi jakość powietrza i uatrakcyjni otoczenie. Wpłynie to pozytywnie na odbiór dzielnicy przez mieszkańców i

turystów, zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

19 BO.D13.33/22 Zieleń na Plac Bohaterów Getta! 350 000,00 Uzasadnienie: Wniosek BO.D13.33/22 stanowi propozycję wprowadzenia w przestrzeń Placu Bohaterów Getta zieleni urządzonej. Wniosek

został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) – który wskazał że powinno zostać

rozważone zastosowanie niskich krzewów okrywowych. Wniosek nie uwzględnia niezbędnych dokumentów formalnych koniecznych do

zrealizowania zaproponowanego zadania. Ponieważ zaproponowana zieleń zlokalizowana jest na obszarze urbanistycznym wpisanym do

rejestru zabytków, jak i w zbliżeniu do wpisanych do rejestru zabytków kamienic – koniecznym jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia

konserwatorskiego MWKZ, a następnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja projektu poprawi warunki klimatyczne w

obrębie Placu.

20 BO.D13.34/22 "Dalszy rozwój stadionu na

Parkowej"

60 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, Integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,

rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

21 BO.D13.36/22 ROLKOWISKO FREESTYLE PŁASZÓW 280 000,00 Projekt zakłada budowę rolkowiska. Inwestycja, dzięki stworzeniu miejsca dedykowanego jeździe na rolkach i wrotkach, wpłynie na wzrost

bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych oraz w parkach, poprzez ich mniejsze zagęszczenie. Tor umożliwi prowadzenie profesjonalnych

treningów z jazdy na rolkach, stanie się miejscem spotkań i integracji wśród mieszkańców.
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22 BO.D13.38/22 Uczymy się pomagać od

najmłodszych lat

31 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

23 BO.D13.41/22 Remont bieżni lekkoatletycznej na

terenie KS PŁASZOWIANKA

500 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

24 BO.D13.43/22 CZYTAJŻE! 62 600,00 Oferta kulturalna dostosowana do potrzeb czytelników, możliwość spotkania ze znanymi i popularnymi pisarzami, integracja społeczna i

promocja aktywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni miejskiej.

25 BO.D13.45/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

26 BO.D13.46/22 Leżeć na ławce, pić kawę albo wino

i czytać książki od rana

250 000,00 Projekt zakłada montaż dodatkowych ławek parkowych na terach dzielnicy XIII m.in. Pod Kopcem Krakusa, na Wzgórzu Lasoty, w Parku

Bednarskiego czy na Plantach Nowackiego. Inwestycja uatrakcyjni wspomniane tereny i zachęci do korzystania z czasu na świeżym

powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji społecznej.

27 BO.D13.47/22 Sportowa Myśliwska 39 600,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

28 BO.D13.50/22  "Elektryczne Gitary"- koncert

plenerowy

109 700,00 Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze. Organizacja

dużego koncertu znanego zespołu muzycznego będzie stanowić atrakcję dla mieszkańców dzielnicy i miasta.

29 BO.D13.52/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

ODRZUCONY

1 BO.D13.1/22 Zielona Kalwaryjska Wniosek dot. projektu budżetu obywatelskiego BO.D13.1/2022 zostaje odrzucony na podstawie § 16 oraz §17.1. pkt 4 i 6 Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr LI 1410/21 z dnia 13.01.2021r.): § 17. 1. W ramach procedury budżetu

obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami,

politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy

prawa (…). Uzasadnienie: Przedmiotem projektu jest nasadzenie ok. 20-stu drzew wzdłuż ul. Kalwaryjskiej do Ronda Matecznego do Placu

Niepodległości. Miejsca nasadzeń miałyby znajdować się w części na chodnikach a w części na jezdni (na powierzchniach wyłączonych z

ruchu). Jako, że chodniki wzdłuż ul. Kalwaryjskiej mają w wielu miejscach od 2,5-4 m szerokości, to uwzględniając wytyczne w zakresie

branży drogowej i zieleni, na przeważającej długości ul. Kalwaryjskiej, przy zachowaniu wymaganego wymiaru okienek pod nasadzenia

drzew wynoszących od minimalnej wartości 2mx2m (4m2) do nawet 3mx3m (9m2) i przy zapewnieniu wymaganej odległości 0,5 m od

skrajni drogowej (odległość od krawężnika do okienek pod nasadzenia) nie będzie zachowana minimalna wymagana szerokość chodnika

wynosząca 1,5 m, zakładając minimalne natężenie ruchu pieszego, do wymaganych 2m. ( Parametry techniczne chodnika nie byłyby zgodne

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) oraz Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa

(Zarządzenie Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.). Dodatkowo większość zaproponowanych lokalizacji nasadzeń w

chodnikach kolidowałaby z gęstą siecią uzbrojenia podziemnego występującą pod i tak już wąskimi chodnikami (przewody

elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, teletechniczne itp.). Lokalizacje zaproponowane na jezdni wiążą się z przebudową układu

drogowego (zadanie inwestycyjne wieloletnie z uwagi na ingerencję w infrastrukturę podziemną, konieczność skorygowania geometrii ulicy,

korekty linii krawężnika, wprowadzenia zmian stałej organizacji ruchu). Jednocześnie zwraca się uwagę na bliskość proponowanych nasadzeń

od torów tramwajowych i trakcji tramwajowej (co może wykluczyć możliwość realizacji zadania) czy kolizji lub możliwości likwidacji części

miejsc postojowych (pasa postojowego) w strefie płatnego parkowania, których deficyt jest odczuwany w przestrzeni miejskiej. W niektórych

wskazanych lokalizacjach nie jest możliwe nasadzenie drzewa z uwagi na konieczność zachowania widoczności. Jednocześnie należy
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zaznaczyć, że wszelkie działania w ul. Kalwaryjskiej wymagają pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z

otrzymaną opinią, przed opracowaniem ostatecznego projektu, należy opracować koncepcję zieleni, która musi być wyprzedzająco

uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. W związku z tym docelowy zakres zadania mógłby znacznie różnić się od zakresu

wskazanego w ramach budżetu obywatelskiego i nie być zaakceptowany przez Wnioskodawcę. Po otrzymaniu opinii z jednostek miejskich

(MIR, ZZM), po wizji w terenie i szczegółowym przeanalizowaniu możliwości realizacji nasadzeń przy ul. Kalwaryjskiej we wskazanych przez

Wnioskodawcę lokalizacjach, została zaproponowana Wnioskodawcy modyfikacja wniosku (§ 16 Regulaminu budżetu obywatelskiego), która

przewidywała realizację nasadzeń w dwóch miejscach (okienkach) w obrębie chodnika pomiędzy ul. Kalwaryjską a Placem Niepodległości.

Wybrano lokalizację, gdzie szerokość chodnika jest największa i prawdopodobne byłoby wprowadzanie nasadzeń bez ingerencji w

infrastrukturę podziemną, bez realizacji kompleksowej przebudowy chodników. Jednak pomimo korespondencji mailowej nie uzyskano od

Wnioskodawcy jednoznacznej ostatecznej akceptacji zaproponowanej modyfikacji.

2 BO.D13.5/22 Kolorowy chodnik przy Szkole

Podstawowej przy ul. Myśliwskie

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

3 BO.D13.9/22 OdnowiMy mural przy al.

Powstańców Śląskich

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Plastyka Miasta,

Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu negatywnie opiniuje zamysł realizacji projektu renowacji muralu „Silva

Rerum” przy al. Powstańców Śląskich w Krakowie. Wskazany teren (część działek nr: 469/3, 583/2, 586 obręb 13 – Podgórze) podlega

ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty”

zatwierdzonego Uchwałą Nr XC/1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z

dnia 3 grudnia 2013 r., poz. 7019) i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem KDG.1 – Tereny Komunikacji – publicznych dróg

głównych (§ 42 ust. 1). W § 42 ust. 3) ustaleń planu zapisano: „Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe, wraz z

przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu

drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą”. (Ustalenia planu dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl/?dok_id=59152). O ile, zgodnie z

opinią Wydziału Planowania Przestrzennego, plan miejscowy nie reguluje możliwości umiejscowienia tego typu obiektów (murali), to jednak

istnienie muralu na tym terenie nie jest korzystne ze względów krajobrazowych oraz względów bezpieczeństwa ruchu. Stanowisko to jest

zgodne z opinią powołanego w tym roku Zespołu ds. Murali, który opiniował już murale w podobnych lokalizacjach. Zespół nie rekomenduje

realizacji w tej lokalizacji ponieważ obrazy wzdłuż dróg i ulic nie powinny rozpraszać poruszających się nimi kierowców. Reklamy/malunki,

które usytuowane są na wysokości wzroku kierującego pojazdem przyciągają częściej uwagę niż te zlokalizowane znacznie wyżej, a reakcje

kierowców na znaki drogowe, w miejscu gdzie występują tego typu nośniki są opóźnione o ok. 0,5–1 sekundę (Monika Gromek, Wpływ

reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przepisy prawa w tym zakresie, „Drogownictwo” 10/2020, s. 286). Zatem ze względu na

bezpieczeństwo ruchu drogowego nie dopuszcza się wielkoformatowych malowideł ściennych na obiektach mostowych, w tym estakadach,

podporach wiaduktów, murach oporowych - podstawą są przepisy dotyczące ruchu drogowego określające zasady umieszczania

reklam/obrazów graficznych w pasie drogowym. W 2019 opublikowane zostały również wytyczne oceny wpływu reklam na bezpieczeństwo

ruchu drogowego w ramach projektu pn. „Wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego” (dalej zwanymi Wytycznymi), zrealizowanego

ze wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Instytut Transportu

Samochodowego, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Gdańską, które regulują kwestię lokalizacji, parametrów

technicznych oraz prezentowanych treści na płaszczyźnie ekspozycyjnej reklam. W publikacji wskazano, że reklama powinna być ustawiona

pod kątem 0 ÷ 30 przy czym rekomendowane jest ustawienie powierzchni reklamy jak znaki drogowe w zakresie 0 ÷ 10. Powinna być

czytelna, ostra i pozwalać na szybkie przeczytanie i zrozumienie przez kierującego, nie tworzyć szumu wizualnego (skomplikowane grafiki,

nieostre krawędzie grafik, wiele słów, liczne loga) i nie przedstawiać więcej niż 6 wyrazów. Treść przedmiotowego muralu przedstawiona jest

w sposób figuratywny i bardzo szczegółowy, a jego dokładne obejrzenie nie jest możliwe z bliska, ponieważ mur graniczy bezpośrednio z

drogą. Tym samym mural jest też narażony na szczególne działanie czynników zewnętrznych takich jak zachlapania czy zanieczyszczenia

pochodzące z samochodów, które mogą dość szybko zniszczyć odnowiony projekt, generując dodatkowe, dość regularne nakłady pieniężne

na jego oczyszczenie. Ponadto zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miasta Krakowa, pod którego nadzorem jest mur oporowy wraz ze znajdującym

się na nim muralem, malowidło uniemożliwia dokładny przegląd korpusu obiektu i ocenę jego aktualnego stanu technicznego. Mural

wykonano na ścianie oporowej znacznej wysokości o dużej konsekwencji zniszczenia, będącej w zróżnicowanym stanie technicznym, głównie

z uwagi na wiek konstrukcji. W związku z powyższym, w celu realizacji zapisów zamieszczonych w Prawie Budowlanym dotyczących

obowiązków zarządcy/właściciela budowli konieczne jest usunięcie muralu, wykonanie rozszerzonego przeglądu obiektu i realizacja

zaleconych w protokole z okresowej kontroli muru prac naprawczych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania konstrukcji.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2019 podczas VI edycji Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony podobny projekt (projekt lokalny 13

nr 4411) Renowacja muralu Silva rerum. Projekt został zaopiniowany negatywnie a w uzasadnieniu powołano się m.in. ustalenia ze spotkania

z wykonawcami muralu. W dniu 27 czerwca 2019 r. w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie z przedstawicielami

Firmy Zooteka, będącymi autorami muralu, Panem Robertem Piaskowskim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury oraz

Panią Katarzyną Gądek, Zastępcą Dyrektora Wydziału ds. Turystyki. Mural „Silva Rerum” został wykonany w 2007 roku na zlecenie Wydziału
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Promocji i Turystyki UMK. Autorzy muralu podczas spotkania wyrazili zdziwienie, że zgłoszony wówczas (edycja VI 2019 rok) projekt BO

zakładający renowację dzieła został złożony bez ich wiedzy i nie wyrazili zgody na jego renowację. W opinii uczestników spotkania,

renowacja muralu byłaby bezzasadna. Postanowiono więc m.in. o zazielenieniu muru oporowego Wzgórza Lasoty przy al. Powstańców

Śląskich, gdzie znajduje się opisywany mural. W kwietniu 2021 roku mur oporowy Wzgórza Lasoty został obsadzony pnączami (winobluszcz

trójklapowy 'VEITCHII') przez Zarząd Zieleni Miejskiej, co miało na celu przede wszystkim zazielenienie powierzchni muru z uwagi na

blednięcie kolorów muralu. Zastosowana odmiana wytwarza wąsy czepne oraz przylgi, co pozwala roślinom na pięcie się bezpośrednio po

ścianie. Pnącza przyjęły się i obecnie pozostają w dobrej kondycji. Ze względu na właściwości posadzonej odmiany, odnowienie

przedmiotowego muralu wiązałoby się z koniecznością usunięcia wszystkich egzemplarzy roślin. Z uwagi na powyższe również Zarząd

Zieleni Miejskiej projekt opiniuje negatywnie. W przeprowadzonej w dniu 6 lipca 2022 r. rozmowie telefonicznej przedstawiciele firmy

Zooteka podtrzymali swoje stanowisko sprzed trzech lat dotyczące przyszłości tego muralu. Ponadto w 2013 roku powstał Krakowski Szlak

Street Artu, który był kontynuacją projektu Mall Wall Art, realizowanego przy współudziale Miasta Kraków i partnera prywatnego Galerii

Krakowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wszystkie murale, które zostały włączone w projekt posiadały dużą wartość

artystyczną i kulturotwórczą oraz społeczną i zostały zrealizowane przy zachowaniu wszystkich zasad technicznych, w tym odpowiednich

zabezpieczeń powłok antygraffiti. Mural „Silva Rerum” zrealizowany przy al. Powstańców Śląskich nie został włączony do mapy szlaku ze

względu na negatywną opinię specjalistów i ekspertów.

4 BO.D13.10/22 Oświetlenie w Parku Bednarskiego Projekt zakłada instalacje nowych latarni oświetlających ścieżki w Parku Bednarskiego. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt

został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Na terenie Parku Bednarskiego są obecnie

prowadzone roboty budowlane w ramach zadania nr ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty. Roboty te obejmują

również kompleksową przebudowę oświetlenia. W związku z powyższym, projekt opiniuje się negatywnie.

5 BO.D13.11/22 Boisko połączone z wybiegiem dla

psów

Projekt zakłada wydzielenie przestrzeni do swobodnego wyprowadzania psów oraz przylegające do niej boisko wielozadaniowe. Na etapie

wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in.

Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Skarbu Miasta Krakowa. Z uzyskanych opinii wynika, że

działki przy ul. Zabłocie, koło mostu Kotlarskiego i Parku Wisła są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zabłocie”

zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIII/1156/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. Działki, na których planowana jest inwestycja leżą

w liniach rozgraniczających drogę zbiorczą z tramwajem, oznaczoną symbolem B.KDZ+T. Na wspomnianym terenie możliwe jest sytuowanie:

urządzeń o przeznaczeniu podstawowym w obrębie linii rozgraniczających dróg, odpowiednio do ich klasy i przeznaczenia tj. elementy dróg i

urządzenia obsługi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, torowisko tramwajowe, ścieżki rowerowe, zatoki, perony i zadaszenia

przystankowe; urządzenia techniczne dróg: odwodnienie i oświetlenie dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urządzenia sterowania

ruchem, obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej . Urządzeniami o przeznaczeniu dopuszczalnym mogą być:

ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z parkingiem i dojazdami, obiektami małej architektury.

Teren nie jest terenem rekreacyjnym i MPZP nie dopuszcza sytuowania wybiegu dla psów oraz boiska we wskazanej lokalizacji. Zgodnie z

zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy

prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, jak

także 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. W związku z powyższym,

projekt uzyskuje opinie negatywną.

6 BO.D13.13/22 Miejsca na Grilla przy zalewie

Bagry

Projekt zakłada wyznaczenie trzech punktów przy zalewie Bagry, gdzie byłaby możliwość grillowania, wyposażonych w altanki oraz ławki. Na

etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XLII/1142/20 Rady Miasta Kraków z dnia 8 lipca 2020 r. stanowiącej regulamin Parku Miejskiego Bagry

Wielkie tut. Jednostka informuje, że na terenie Parku ustanowiono całkowity zakaz grillowania oraz rozpalania ognisk. Zgodnie z zapisami

uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w

ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. W związku z

powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

7 BO.D13.14/22 Wybieg dla psów w okolicy Fortu

Św. Benedykt

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

8 BO.D13.20/22 Sokolskie Park Kulturalny -

Powiększenie Plant Nowackiego

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego na potrzeby realizacji kameralnych imprez plenerowych. Na etapie wstępnej weryfikacji

przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Planowania

Przestrzennego. Z uzyskanych opinii wynika, że działka przy ul. Sokolskiej o numerze 186, obr. P-12 jest objęta miejscowym planem
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zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły” zatwierdzonym uchwałą nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013

r. Wspomniana działka leży na terenie oznaczonym symbolem ZP.4 i jest przeznaczona pod zieleń urządzoną, publicznie dostępną – park

miejski. MPZP określa, że na terenie ZP.4 wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 90%. Ponadto na wspomnianym

terenie obowiązuje zakaz zabudowy oraz lokalizacji budynków ((z wyjątkiem ust. 4 pkt 1 lit. a, b, c) i budowli (z wyjątkiem ust. 4 pkt 1 lit. d,

e), oraz sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego

2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

9 BO.D13.21/22 Wykonanie chodnika,który łączy

ulicę Puszkarską z Heila

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

10 BO.D13.22/22 Brzegiem wzdłuż Bagrów Projekt zakłada budowę pomostów umożlwiających spacerowanie i wypoczywanie wzdłuż brzegów Bagry. Na etapie wstępnej weryfikacji

przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z uzyskanych opinii

wynika, że Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje obecnie zadanie ZZM/O1.127/18 Zalew Bagry – zagospodarowanie. Według koncepcji i planów,

realizowana inwestycja będzie łączyć ul. Kozią z plażą. Dodatkowo w przypadku przyjęcia zadania do realizacji konieczne byłyby szczegółowe

uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Przy uzgodnieniach potrzebna jest już kompletna dokumentacja

projektowa. Obecnie nie jest możliwe ustalenie ile czasu zajmą powyższe działania, konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji zadania.

Ponad to koszty budowy pomostów znacznie przewyższają maksymalną kwotę jaką można uzyskać na realizację zadania w ramach budżetu

obywatelskiego. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu

obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty których wymagany budżet

całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu a także projekty, które nie zakończą

się w cyklu jednorocznym lub dwuletnim. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

11 BO.D13.23/22 Nowa fontanna na Rynku

Podgórskim

Zarząd Dróg Miasta Krakowa na etapie weryfikacji projektu otrzymał negatywną opinię Plastyka Miasta znak: KD-05.6851.5.23.2022 z dnia

13.07.2022r. Projekt istniejącej fontanny został uzgodniony przez służby konserwatorskie w kontekście kompleksowego remontu Rynku

Podgórskiego, wpisując się w jego eklektyczną zabudowę. Dla zachowania właściwych proporcji, kompozycji oraz dominaty kościoła św.

Józefa, a także osi widokowych zaproponowano i zrealizowano projekt fontanny zgodnie historycznymi wzorami. Zgodnie z otrzymaną opinią

Plastyka Miasta Krakowa: „zmiany projektu fontanny wymagałyby całościowej korekty projektu rewitalizacji Rynku Podgórskiego oraz

przeprowadzenia kolejnego remontu, poprzedzonego analizą widokową i krajobrazową.” Biorąc pod uwagę specyfikę zadania inwestycyjnego

(konieczność sporządzenia analizy widokowej, konieczność uzyskania opinii i uzgodnień służb konserwatorskich) czas potrzebny na

przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem kompletu opinii, uzgodnień i decyzji formalno-prawnych oraz na

wykonanie robót budowlanych przekroczyłby okres 24 miesięcy, co jest niezgodne §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Ponadto biorąc pod uwagę uzyskane opinie na etapie weryfikacji projektu należy stwierdzić, że nie sposób precyzyjnie określić jaki

konkretnie zakres robót będzie niezbędny do wykonania oprócz wykonania nowej fontanny, co uniemożliwia dokładną wycenę projektu,

natomiast w przypadku konieczności dokonania całościowej korekty rewitalizacji Rynku Podgórskiego, koszty realizacji takiego zadania

przekroczyłby kilkukrotnie kwotę: 902 000,75 zł brutto, ustaloną jako Maksymalna wartość jednego projektu o charakterze dzielnicowym (dla

dzielnicy XIII Podgórze) w ramach IX edycji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2022, co jest niezgodne z §17 ust. 1 pkt.2 Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

12 BO.D13.26/22 Zespół dwóch boisk do koszykówki

w dzielnicy Zabłocie

Projekt zakłada budowę dwóch boisk sportowych przeznaczonych do gry w koszykówkę wraz z niezbędną infrastrukturą. Na etapie wstępnej

weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Zarządu

Dróg Miasta Krakowa, Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Skarbu Miasta Krakowa. Z uzyskanych opinii wynika, że działki przy ul.

Zabłocie, koło mostu Kotlarskiego i Parku Wisła są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zabłocie” zatwierdzonym

Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIII/1156/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. Działki, na których planowana jest inwestycja leżą w liniach

rozgraniczających drogę zbiorczą z tramwajem, oznaczoną symbolem B.KDZ+T. Na wspomnianym terenie możliwe jest sytuowanie:

urządzeń o przeznaczeniu podstawowym w obrębie linii rozgraniczających dróg, odpowiednio do ich klasy i przeznaczenia tj. elementy dróg i

urządzenia obsługi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, torowisko tramwajowe, ścieżki rowerowe, zatoki, perony i zadaszenia

przystankowe; urządzenia techniczne dróg: odwodnienie i oświetlenie dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urządzenia sterowania

ruchem, obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej . Urządzeniami o przeznaczeniu dopuszczalnym mogą być:

ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z parkingiem i dojazdami, obiektami małej architektury.

Teren nie jest terenem rekreacyjnym i MPZP nie dopuszcza sytuowania boiska we wskazanej lokalizacji. Zgodnie z zapisami uchwały nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach

procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w
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mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i Zarządzeniami Prezydenta, 6) które naruszałyby

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym

prawa własności. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

13 BO.D13.28/22 Dzwiękochłonne- pochłaniacze

smogu dla Stawu Płaszowskiego

Wniosek dot. projektu budżetu obywatelskiego BO.D13.28/2022 zostaje odrzucony na podstawie §17.1. pkt 4 Regulaminu budżetu

obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr LI 1410/21 z dnia 13.01.2021r.): § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie

mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,

strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Uzasadnienie: Budowa barier akustycznych w istniejącym

pasie drogowym na działkach nr 330/4, 330/9, 330/10 obr. P-15, zakładając planowaną w Studium Podstawowych Tras Rowerowych Miasta

Krakowa (2019) budowę drogi dla rowerów w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich wedle przyjętych Standardów technicznych i

wykonawczych dla infrastruktury rowerowej, tj. o szerokości min. 2,5m, posiadającą wolną przestrzeń obok krawędzi co najmniej 0,5m z

każdej strony oraz odseparowany chodnik o szerokości min. 2m oraz ze względu na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego przy małej

szerokości dostępnego terenu (ok. 7-8 m od krawędzi jezdni), jest niemożliwa. Natomiast budowę ekranów na działce nr 330/7 obr. P-15

negatywnie zaopiniował Zarząd Zieleni Miejskiej, który na ww. działce realizuje obecnie prace budowlane związane z projektem otoczenia

Stawu Płaszowskiego. Montaż ekranów kolidowałby z nasadzeniami projektowanymi w ramach ww. zagospodarowania, na które ZZM

otrzyma gwarancję od Wykonawcy robót budowlanych.

14 BO.D13.31/22 Stadion dla Mieszkańców -

spotkajmy się na Parkowej!

W ramach projektu zakłada się wykonanie tylko części zadania bez zabezpieczenia środków finansowych na jego dalszą realizację tj.

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi.

15 BO.D13.35/22 Skwer na Nadwiślańskiej Projekt zakłada utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców poprzez demontaż istniejącego ogrodzenia, postawieniu kilku ławek oraz

koszy na śmieci, a także stworzenie mini placu zabaw. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Skarbu Miasta, Wydziału Planowania Przestrzennego,

Zarządu Budynków Komunalnych. Z uzyskanych opinii wynika, że Wydział Skarbu Miasta prowadzi obecnie postępowanie dot. zbycia

przedmiotowej działki w drodze zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim – par. 17.1 pkt. 4.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące

przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa

własności, jak także 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. W związku z

powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

16 BO.D13.37/22 Rewitalizacja placu miejskiego przy

ul. Ignacego Krasickiego

Projekt zakłada rewitalizację placu miejskiego przy ul. Ignacego Krasickiego obejmującą remont/ wymianę nawierzchni oraz nasadzenie

drzew i krzewów ozdobnych wokół placu a także wprowadzenie elementów małej architektury. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy

projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziały Skarbu Miasta, Wydziału

Planowania Przestrzennego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Z uzyskanych opinii wynika, że działka nr 120/37 obr. P-12 objęta

jest prowadzonym w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Obecnie sprawę prowadzi Starosta Krakowski. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w

sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane

projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, jak także 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie

pozostających we władaniu Miasta. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

17 BO.D13.39/22 Doświetlenie przejść dla pieszych Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Projekt zadania

zakłada doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Przewóz i ul. Myśliwskiej. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wydał uzgodnienie dla projektu

budowy oświetlenia ulicznego opracowanego w ramach zadania „Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia przejść dla pieszych

przez ul. Przewóz w Krakowie w rejonie budynków nr 32 i nr 8” na podstawie zawartej umowy z artykułu 16 ust.2 z dnia 21 marca 1985 r.

ustawy o drogach publicznych. Ponadto została wydana opinia dla inwestycji „Budowa ul. Lasówka, drogi gminnej lokalnej, na odcinku od

skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Przewóz, rozbudowa skrzyżowań z ul. Myśliwską i Przewóz oraz zjazdów, przebudowa

dróg innej kategorii, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, miejsc postojowych, zjazdów i przebudowa kolidującej sieci

ciepłowniczej, teletechnicznej, elektrycznej, gazowej i wodociągowej” – etap 2” przewidzianej do realizacji na podstawie zawartej umowy z

artykułu 16 ust.2 z dnia 21 marca 1985 r. ustawy o drogach publicznych. W związku z powyższym doświetlenie wnioskowanych przejść dla

pieszych wchodzi w zakres realizowanych inwestycji. Nadmieniamy, że Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu opisane w propozycji zadania

rozwiązania zaopiniował negatywnie: Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie

dedykowanego oświetlenia oraz zapewnienie właściwych parametrów strefy oczekiwania przed przejściem, co potwierdzają przeprowadzone
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audyty BRD. Wprowadzanie aktywnych znaków D-6 czy też lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6 jest rozwiązaniem dyskusyjnym, gdyż ze

względu na różnorodność rozwiązań technicznych, poszczególne urządzenia montowane na terenie Krakowa wykazują się odmiennym

sposobem działania. Dlatego wprowadzenie aktywnych znaków D-6 i lamp ostrzegawczych nie jest rekomendowane przez Wydział

Miejskiego Inżyniera Ruchu. Jednocześnie informuję, iż nie są znane potwierdzone badania, które wykazują, że dodawanie na przejściach dla

pieszych aktywnych punktowych elementów odblaskowych wpływa na lepszą postrzegalność przejścia dla pieszych, a przede wszystkim

samych pieszych w przeciwieństwie do dedykowanego oświetlenia, które jest potwierdzone badaniami. Pragnę również zaznaczyć, że

najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie elementów ujednolicających oznakowanie na wszystkich przejściach dla pieszych na terenie

miasta Krakowa (i te działania są podejmowane przez Urząd Miasta Krakowa oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne), a nie przez dodawanie

kolejnych elementów. Natomiast jeżeli przedmiotowe urządzenia miały by być wprowadzane to zarządca drogi powinien je przewidzieć na

wszystkich przejściach dla pieszych. W związku z tym, rozwiązanie to jest opiniowane negatywnie. Dodatkowo pragnę poinformować, że na

terenie Krakowa przejścia dla pieszych na czerwonym tle stosuje się wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów szkolnych, gdzie udział

dzieci przekraczających jezdnię jest znaczny. Wprowadzanie koloru czerwonego na przejściach innych niż określone powyżej powoduje

utratę rangi „przejść szkolnych”, a tym samym ignorowanie przez kierowców tak oznakowanych i wprowadzanych w odległych od szkół

lokalizacji przejść. Z uwagi na fakt, iż omawiane przejścia dla pieszych nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie z placówką szkolną, po

dokonaniu wnikliwej analizy uprzejmie informuję, że nie znajduję przesłanek do wprowadzenia zaproponowanego rozwiązania. Negatywnie

opiniuje się również dodanie do istniejących przejść dla pieszych przejazdów rowerowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm „Wybór miejsca przejazdu

dla rowerzystów należy dokonywać stosownie do istniejącej sieci dróg dla rowerów” W omawianej lokalizacji brak jest dróg rowerowych.

Przez ul. Przewóz i ul. Myśliwską rowerzyści przejeżdżają w ruchu ogólnym .

18 BO.D13.40/22 Wybieg dla psów przy ul.

Płaszowska/Paproci

Projekt zakłada utworzenie psiego wybiegu u zbiegu ulic Płaszowskiej i Paproci. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został

poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. Wydziału Planowania Przestrzennego. Z

uzyskanych opinii wynika, że zaproponowany teren leży w obrębie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru

„Płaszowska – Krzywda” zatwierdzonego uchwałą NR XXXIII/412/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. Teren ten został

zakwalifikowany jako teren zieleni urządzonej (ZP). Na wspomnianym terenie ustalono następujące przeznaczenie: - zieleń urządzona, -

obiekty małej architektury, - dojścia piesze i drogi rowerowe, - place zabaw na terenach ZP2 i ZP3; - na terenach ZP1, ZP2, ZP3 podziemne

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia poza terenami ZP1, ZP2, ZP3. Ustalenia planu jw.

Nie dopuszczają budowy psiego wybiegu. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4)

które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami

Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

19 BO.D13.42/22 DOBRE POŁĄCZENIE zawsze w

cenie!

  Wniosek dot. projektu budżetu obywatelskiego BO.D13.28/2022 zostaje odrzucony na podstawie §17.1. pkt 2, 4 i 6 Regulaminu budżetu

obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr LI 1410/21 z dnia 13.01.2021r.): § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie

mogą być realizowane projekty: 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §

13 ust. 2 do 3 regulaminu (kwota limitu dla jednego projektu BO dla Dzielnicy XIII wynosi 902 000,75 zł 4) które w dniu zgłoszenia stoją w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami

Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (…). Uzasadnienie: Przedmiotem projektu jest wyznaczenie przejazdu

rowerowego i przejścia dla pieszych przez ul. Wielicką na wysokości estakady tramwajowej Wielicka – Lipska. Jednym z celów i założeń

polityki transportowej miasta Krakowa jest usprawnienie zarządzania systemem transportowym, które ma doprowadzić między innymi do

skrócenia czasu przejazdu transportem publicznym. Biorąc pod uwagę natężenie pojazdów komunikacji tramwajowej na ul. Wielickiej oraz

estakadzie tramwajowej Wielicka - Lipska, w przypadku realizacji ww. projektu, uwzględniając konieczność zapewnienia czasów

bezpieczeństwa między strumieniami kolizyjnymi, czas przejazdu tramwajów ulegnie wydłużeniu. Biorąc pod uwagę funkcję ul. Wielickiej,

która przenosi głównie ruch tranzytowy oraz wzdłuż której biegnie trasa szybkiego tramwaju w tej lokalizacji z punktu widzenia ruchowego

wprowadzanie kolejnego przejścia przez ul. Wielicką jest bardzo niekorzystne. Należy zaznaczyć, że realizacja zadania wymuszałaby nie

tylko budowę sygnalizacji świetlnej na wnioskowanych przejściu i przejeździe, ale również konieczne byłoby ponowne uruchomienie

sygnalizacji na przejściu i przejeździe dla rowerzystów na łącznicy z estakadą, która właśnie z uwagi na konieczność poprawy priorytetu dla

tramwajów została wyłączona. Dodatkowo skutkowałoby to potrzebą skoordynowania pracy sygnalizacji na całym odcinku ul. Wielickiej od

ul. Malborskiej do ul. Dworcowej. W związku z powyższym zgodnie z opinią Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu ewentualny nowy projekt

organizacji ruchu nie będzie mógł być zatwierdzony z uwagi na zapisy §8 ust.6 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września

2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem” (Dz. U. z

2017r. poz784), w których powołana jest konieczność zapewnienia zgodności projektu organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej
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oraz zapewnienia efektywności organizacji ruchu. Oprócz powyższego aby projektowane elementy infrastruktury rowerowej i pieszej

posiadały parametry zgodne ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do

stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018r. oraz spełniały „Standardy Infrastruktury Pieszej

Miasta Krakowa” przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.11.2021r. konieczna byłaby

przebudowa całego układu drogowego w tym miejscu. Wiązałoby się to z wykonaniem azyli (2 szt.) dla pieszych i rowerzystów - pomiędzy

jezdnią a torowiskiem oraz pomiędzy jezdniami (w połowie przejścia przez jezdnię) - szerokości min 2,5 m, bez zawężania szerokości jezdni.

Na spełnienie powyższego warunku zwraca uwagę Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w wydanej opinii w sprawie. Rozwiązanie

takie, z powodu braku dostępnego miejsca, wymusiłoby konieczność przesunięcia (odgięcia) obu nitek jezdni ul. Wielickiej. Dodatkowo

konieczne byłoby: - opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zamierzenia, - osygnalizowanie nie tylko wnioskowanego miejsca

ale i ponowne uruchomienie sygnalizacji na przejściu i przejeździe dla rowerzystów na łącznicy z estakadą, - skoordynowanie

(przesterowanie) pracy sygnalizacji w ciągu ul. Wielickiej od ul. Malborskiej do ul. Dworcowej, - przebudowę istniejącego w tym miejscu

dojazdu technicznego do obsługi infrastruktury torowej, - wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdu dla

rowerzystów. Szacunkowy koszt całości zamierzenia, nie uwzględniający kosztów trudnego do przewidzenia na obecnym etapie

ostatecznego zakresu prac, wynosi 3 200 000 zł.

20 BO.D13.44/22 Kieszonkowy las oniryczny na

Starym Podgórzu

Projekt zakłada stworzenie ścieżki filozoficznej uwzględniającego nasadzenia wysokich traw i wykonanie 8 metrowej konstrukcji mającej na

celu podparcie 300 grup pnączy. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz

wysłany do opinii do różnych jednostek. Z uzyskanych opinii wynika, że na wymienionych działkach wskazane jest zastosowanie roślinności,

która odpowiada historycznemu obszarowi Podgórza. Wysokie 8-metrowe podpory nie korespondują z zabytkowym charakterem układu

urbanistycznego Podgórza, podobnie, jak zastosowane trawy w odmianie ‘Variegatus’. Proponowana przeszklona studnia z wodorostami

byłaby obiektem obcym, niewpisującym się w układ historyczny. Mimo, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków popiera ideę

wprowadzenia zieleni we wskazanym w projekcie miejscu, ze względu na proponowane rozwiązania i roślinność opiniuje negatywnie.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa §17, W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami

Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

21 BO.D13.48/22 Mini Skocznia Narciarska pod

kopcem Kraka

Projekt zakłada budowę mini skoczni narciarskiej u podnóża wzgórza Lasoty pod Kopcem Kraka. Na etapie wstępnej weryfikacji

przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek, m.in. Miejskiego

Konserwatora Zabytków, . Wydziału Planowania Przestrzennego, Rady Dzielnicy XIII. Z uzyskanych opinii wynika, że Kopiec Krakusa wraz z

otoczeniem jest wpisany do rejestru zabytków, ponadto teren na którym jest zlokalizowany znajduje się w granicach układu urbanistycznego

Podgórza również wpisanego do rejestru zabytków. Na opisanym terenie obowiązują także zapisy miejscowego plany zagospodarowania

przestrzennego obszary „Krzemionki” (Uchwała nr XI/153/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.04.2007 r. Zgodnie z treścią planu jw. Na

terenach przeznaczonych pod zieleń urządzoną ZP1 (otoczenie kopca) i ZP9 (po północnej stronie ul. Kopiec Krakusa) dopuszczalne jest

sytuowanie jedynie niezbędnych elementów małej architektury związanych z podstawowym przeznaczeniem terenów, w tym ławek w

miejscach o dużych wartościach widokowych i kontemplacyjnych oraz tablic informacyjnych. Z uwagi na ochronę konserwatorską, walory

historyczne, kompozycyjne i widokowe terenu w otoczeniu Kopca Krakusa oraz zapisy planu miejscowego wprowadzanie ahistorycznych

obiektów lub urządzeń sportowych, takich jak zaproponowana całoroczna mini skocznia narciarska o wysokości 5-10 m z nawierzchnią z

igielitu, na obszarze objętym ochroną konserwatorską doprowadziłoby do degradacji zabytku i jest niedopuszczalne. Zgodnie z zapisami

uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w

ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z

obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które

naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób

trzecich, w tym prawa własności.

22 BO.D13.49/22 Zero Waste Podgórze - dzielnicowa

dobro-dzielnia

Projekt nie spełnia szeregu wymogów wskazanych w Regulaminie. Przede wszystkim nie został spełniony wymóg, o którym mowa w § 10 ust.

1, to jest nie zawiera informacji odnośnie miejsca realizacji zadania i wymóg ten nie został uzupełniony przez wnioskodawcę. Projekt nie

spełnia również wymogów, o którym mowa w § 17 ust. 1, to jest: - Pkt 4 - Ponieważ projekt zakłada montaż lodówki i szafy bez

szczegółowego określenia miejsca, w którym miałyby być usytuowane, nie można jednoznacznie wskazać, że realizacja projektu nie stałaby

w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami

Prezydenta. - Pkt 5 - Projekt wymaga współpracy instytucjonalnej, to jest zgody właściciela/zarządcy lokalu/terenu na montaż i udostępnienie

lodówki i szafy lub najmu lokalu - wnioskodawca nie przedstawił zgody instytucji, jak również nie określił innych zasad realizacji projektu i

wymóg ten nie został przez wnioskodawcę uzupełniony. - Pkt 6 - Ponieważ projekt zakłada montaż lodówki i szafy bez szczegółowego
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określenia miejsca, w którym miałyby być usytuowane, nie można jednoznacznie wskazać, że realizacja projektu nie naruszałaby przepisów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub prawa osób trzecich. - Pkt 7 - Montaż lodówki i szafy nie ma charakteru trwałej

inwestycji, więc potencjalnie projekt mógłby być realizowany na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Ponieważ

projekt nie spełnił powyższych wytycznych, a wymagane informacje nie zostały uzupełnione przez wnioskodawcę, weryfikacja zakończona

została wynikiem negatywnym.

23 BO.D13.51/22 Strefa relaksu na podgórskich

bulwarach wiślanych

Projekt zakłada stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców i turystów przebywających na Bulwarach Wiślanych. Na etapie wstępnej

weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek m.in. . Wydziału

Planowania Przestrzennego. Z uzyskanych opinii wynika, że w terenach wymienionych (Bulwary Wisły od strony Podgórza) Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszcza wskazanych funkcji użytkowania poza ewentualnym umieszczeniem ławek wzdłuż ścieżek

i ozdobnej roślinności. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które

naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób

trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

24 BO.D13.53/22 Mural pod Kopcem Krakusa Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

25 BO.D13.54/22 Antysmogowy chodnik i ścieżka

rowerowa przy ul. Klimeckiego

Zakres wniosku BO obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej oraz antysmogowy chodnik wzdłuż ul. Klimeckiego oraz ul.

Herlinga-_Grudzińskiego (na odcinku od ul. Dekerta do Mostu Kolarskiego ,po stronie Akademii Krakowskiej). Uzasadnienie w przypadku

opinii negatywnej Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §17 ust.1, pkt.2 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LI/1410/21 z dnia 13

stycznia 2021 r. w sprawie „Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane zadania: - pkt.2,”których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §13

ust. 2 do 3 regulaminu. Zgodnie z uściślonym zakresem z Wnioskodawcą projektu budżetu obywatelskiego wskazana do budowy ścieżka

rowerowa oraz chodnik antysmogowy obejmowałby odcinek ok. 500 m i łączyłby istniejącą ścieżką rowerową przy Moście Kotlarskim oraz

przy ul. Dekerta. Na podstawie wyceny koszt szacunkowy realizacji zadania znacznie przekracza max. limit środków finansowych na

realizację zadań na terenie Dzielnicy XIII , tj. 902 000,75 zł. Wycena szacunkowa określiła koszt realizacji zadania na ok.2 410 000,00 zł . W

wycenie uwzględniono m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę istniejącego chodnika wraz z

nawierzchnią „antysmogową”, zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu, również w zakresie programu sygnalizacji świetlnej i

dostosowaniem infrastruktury sygnalizacyjnej.

DZIELNICA XIV CZYŻYNY

PRZYJĘTY

1 BO.D14.1/22 100 drzew i kilka tysięcy nowych

krzewów w dzielnicy

430 000,00 Projekt zakłada nasadzenia drzew i krzewów na czyżyńskich osiedlach w rejonach najbardziej intensywnej zabudowy mieszkaniowej.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki i czystości powietrza, będzie zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu miasta w

okresie letnim oraz stworzy przyjazną przestrzeń zachęcającą do aktywnego spędzania czasu.

2 BO.D14.2/22 Remont fragmentów pasa

startowego

619 584,00 Wykonanie remontu nawierzchni zwiększy komfort i bezpieczeństwo osób poruszających się po pasie startowym.

3 BO.D14.3/22 Wybieg dla psów 500 000,00 Projekt zakłada doposażenie wybiegu dla psów na osiedlu Dywizjonu 303 w pochylnię, przeskoki, tunele, tory z rurek, słupki do slalomu,

płotki i równoważnie. Dodatkowo wybiegi powinny zostać doposażone w poidła dla zwierząt. Inwestycja przyczyni się do zagospodarowania

niedoposażonego wybiegu dla psów, podniesie walory estetyczne terenu, stworzy bardziej atrakcyjną i przyjazną przestrzeń, co zachęci

mieszkańców do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu oraz integracji społecznej.

4 BO.D14.5/22 Ogólnodostępne zajęcia biegowo-

ruchowe na terenie Dz. XIV

4 800,00 Zajęcia ruchowe dla wszystkich mieszkańców z dzielnicy XIV, stawiający na rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.

Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większa ilość mieszkańców, a

tym samym zachęci do aktywnego spędzania czasu wolnego.

5 BO.D14.6/22 Zieleń antysmogowa przy Rondzie

Czyżyńskim

100 000,00 Projekt zakłada nowe nasadzenia antysmogowe, które zdecydowanie poprawią jakość powietrza w rejonie Ronda Czyżyńskiego oraz znacznie

zniwelują występowanie bardzo niebezpiecznego pyłu PM10 w powietrzu.
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6 BO.D14.8/22 Doposażenie w nowe urządzenia

placu zabaw przy cukierni

490 000,00 Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w nowe elementy zabawowe dla dzieci. Inwestycja podniesie walory estetyczne terenu i stworzy

bardziej atrakcyjną i przyjazną przestrzeń, co zachęci mieszkańców do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu.

7 BO.D14.10/22 Doświetlenie przejść dla pieszych 66 000,00 Propozycja wniosku budżetu obywatelskiego zakłada doświetlenie wybranych przejść dla pieszych w ul. M. Medweckiego oraz w ul. M.

Dąbrowskiej poprzez montaż dodatkowych opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach. Doświetlenie istniejących przejść dla

pieszych znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i widoczność osób na przejściach dla pieszych.

8 BO.D14.12/22 Gry planszowe w bibliotece 5 700,00 Wzbogacenie oferty filii bibliotecznej o gry planszowe, zwiększenie liczby czytelników, w tym młodzieży, wprowadzenie nowej oferty

kulturalno-edukacyjnej.

9 BO.D14.14/22 Oświetlenie parku kieszonkowego

w okolicy pasa startowego

145 000,00 Projekt zakłada budowę oświetlenia w Wiewiórkowym parku kieszonkowym, które zwiększy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, jak

również da możliwość korzystania z parku kieszonkowego jesienią i zimą oraz po zmroku.

10 BO.D14.18/22 Park kieszonkowy w okolicy

dawnego pasa lotniska

615 000,00 Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego przy dawnym pasie startowym. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność gęsto

zabudowanej okolicy i stworzy mieszkańcom zieloną przestrzeń do odpoczynku, rekreacji i integracji.

11 BO.D14.19/22 Mały park linowy 330 000,00 Projekt zakłada stworzenie parku linowego. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do spędzania czasu w sposób aktywny na świeżym

powietrzu.

12 BO.D14.22/22 Aleja dębowa 21 000,00 Projekt zakłada nasadzenia drzew na ul. Orlińskiego. Inwestycja przyczyni do podniesienia walorów estetycznych okolicy i zachęci do

spędzania czasu na łonie natury i poprawy samopoczucia mieszkańców.

13 BO.D14.23/22 Polany krokusów w Czyżynach 18 000,00 Projekt zakłada nasadzenia krokusów. Inwestycja przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych okolicy, co wpłynie na poprawę

samopoczucia mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

14 BO.D14.24/22 "Szopka Czyżyńska" 7 300,00 Podtrzymanie krakowskiej tradycji tworzenia Szopek. Budowanie więzi międzypokoleniowych.

15 BO.D14.25/22 Ścianka tenisowa w Czyżynach 250 000,00 Projekt zakłada montaż profesjonalnej ścianki tenisowej, dostępnej dla mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych. Inwestycja zachęci

mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu.

16 BO.D14.26/22 Czyżyńska akademia fotografii kurs

dla mieszkańców i wystawa

12 000,00 Nabycie nowych umiejętności przez Mieszkańców. Uwiecznienie na fotografiach ważnych miejsc i wydarzeń z Dzielnicy Czyżyny.

17 BO.D14.29/22 Ogród sensoryczny przy Żłobku

Samorządowym nr 12 w Krakowie

200 000,00 Projekt zakłada budowę ogrodu sensorycznego przy Żłobku Samorządowym nr 12. Będzie on pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe,

dodatkowo oddziaływając na zmysły korzystających z ogrodu. Inwestycja przyczyni do podniesienia walorów estetycznych okolicy, a co za

tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury i poprawy samopoczucia mieszkańców.

18 BO.D14.30/22 Park kieszonkowy przy ul.

Orlińskiego

615 000,00 Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Orlińskiego. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność okolicy i stworzy

mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku, rekreacji i integracji.

19 BO.D14.32/22 SPRZĘT DLA KRAKOWSKICH

STRAŻAKÓW

18 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

20 BO.D14.34/22 Park kieszonkowy przy wybiegu dla

psów na os. Dywizjonu 303

615 000,00 Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego przy wybiegu dla psów na os. Dywizjonu 303. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność

okolicy i stworzy mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku, rekreacji i integracji.

21 BO.D14.36/22 Piłkarskie marzenia w Czyżynach 95 100,00 Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów

sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej przez sędziego MZPN oraz organizację turnieju.

ODRZUCONY

1 BO.D14.4/22 Zielona Ścieżka Spacerowa przy Projekt zakłada stworzenie ścieżki łączącej osiedle 2 Pułku Lotniczego wraz z os. Dywizjonu 303. Na etapie wstępnej weryfikacji
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Pasie Startowym przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z opinii Miejskiego

Konserwatora Zabytków wynika, że teren pasa startowego d. Lotniska Rakowice-Czyżyny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, co

warunkuje ochronę oryginalnej nawierzchni pasa, czyli betonowych płyt. Zabrania się także wprowadzania elementów, które mogłyby

zaburzyć powiązania widokowe, m.in nie ma możliwości sadzenia wysokich drzew w gruncie. Zmniejszenie zakresu projektu o przedmiotową

działkę NH-7, 157/110 spowoduje niespełnienie głównego założenia zadania jakim jest połączenie osiedli. W związku z powyższym, projekt

wniosku został odrzucony.

2 BO.D14.7/22 Zajęcia na basenie dla

mieszkanców Dzielnicy

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

3 BO.D14.9/22 "Spotkajmy się" - Sołtysowski Park

Kieszonkowy

Projekt zakłada stworzenie parku kieszonkowego wraz z elementami małej architektury. Przedmiotowe działki zostały objęte innym

zadaniem pn."Budowa Parku Woźniców w Czyżynach" realizowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym, projekt wniosku

został odrzucony.

4 BO.D14.11/22 Doświetlenie okolicy Szkoły

Podstawowej nr 155

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

5 BO.D14.13/22 Remont chodnika przy ul Centralnej Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

6 BO.D14.15/22 PUMPTRACK – ROWEROWY PLAC

ZABAW – ścieżka zdrowia cd.

Projekt zakłada stworzenie pumptracku rowerowego. Przedmiotowe działki zostały objęte planem koncepcyjnym dotyczącym stworzenia

spójnego zagospodarowania terenów w Czyżynach pod wstępną nazwą "Park Woźniców", realizowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Głównym celem projektu będzie utworzenie tzw. zielonego korytarza łączącego Park Lotników Polskich z Łąkami Nowohuckimi. W ramach

tworzonej koncepcji, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, zgodnie z Uchwałą NR CXI/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26

września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków (...), w celu zebrania opinii

mieszkańców nt. ich pomysłów na zagospodarowanie przedmiotowego obszaru poprzez ogólnodostępną ankietę internetową. Wyniki

przeprowadzonej ankiety będą zebrane i przedstawione w postaci raportu z konsultacji, zgodnie z Uchwałą NR CXI/2904/18 RADY MIASTA

KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r., na podstawie którego zostanie następnie wykonany projekt zagospodarowania parku. Tym samym,

stworzenie pumptracku rowerowego w ramach BO we wskazanej lokalizacji byłoby sprzeczne z ideą powstania parku, którego realizacja jest

konsultowana z mieszkańcami. W celu wykonania nowego elementu parku, jakim jest wspomniany pumptrack rowerowy, mieszkańcy

powinni wyrazić chęć jego stworzenia właśnie na etapie konsultacji, tak aby została zachowana spójność zagospodarowania i funkcji terenu.

W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

7 BO.D14.16/22 Napij się wody i napój psa w Parku

Lotników

Projekt zakłada budowę poidła w Parku Lotników Polskich. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Według informacji pozyskanej od Wodociągów Miasta Krakowa S.A.,

jednostka ta nie posiada sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej we wskazanej lokalizacji. Najbliższe sieci znajdują się w odległości ok.

200m od wskazanego miejsca postawienia pitnika. Wykonanie takiego przyłącza wiąże się ze stagnowaniem wody w rurach, co spowoduje

ograniczoną możliwość poboru wody zdatnej do picia. Wiąże się to również z zagrożeniem sanitarnym (stagnacja wody powoduje

namnażanie się drobnoustrojów). W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

8 BO.D14.17/22 Budowa mini-fontanny w Parku Im.

Generała Skalskiego

Projekt dotyczy budowy mini-fontanny w Parku Skalskiego. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Według informacji pozyskanej od Wodociągów Miasta Krakowa S.A.,

jednostka ta nie posiada sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej we wskazanej lokalizacji. Z tego powodu niemożliwe jest wykonanie

przyłącza do sieci. W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

9 BO.D14.20/22 Stacja miejskich rowerów

elektrycznych

Szacowany koszt utworzenia jednej stacji roweru ze wspomaganiem elektrycznym uwzględniający w szczególności zakup rowerów,

wykonanie stacji (w tym wykonanie stosowanej dokumentacji i uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń) wraz z punktem

ładowania rowerów, koszty utrzymania rowerów, ponoszenie opłat za dostęp do aplikacji oraz panelu obsługi stacji to kwota 1 mln złotych. Z

uwagi na punktowy charakter inwestycji nie ma możliwości ograniczenia jej zakresu. Wskazana kwota przekracza maksymalną wartość

jednego projektu dla Dzielnicy XIV czyli 619 584,59 zł. W związku z czym projekt na podstawie par. 17.1 pkt. 2 Regulaminu budżetu

obywatelskiego opiniuje się negatywnie. Jednocześnie wskazujemy, że projekt ogólnomiejski o takim samym zakresie został zaopiniowany

pozytywnie.

10 BO.D14.21/22 Doposażenie Ogródka Połączony z projektem o numerze BO.D14.8/22
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Jordanowskiego przy cukierni

"Adamek"

11 BO.D14.27/22 Budki lęgowe dla drobnych ptaków

owadożernych

Projekt zakłada montaż budek lęgowych dla ptaków. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Według opinii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, z uwagi na

dotychczasową dużą ilość projektów polegających na wieszaniu budek lęgowych i schronów dla nietoperzy, należy ograniczyć liczbę tego

typu zadań oraz chronić naturalne miejsca lęgowe ptaków. W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

12 BO.D14.28/22 Zakup gier planszowych do Filii 47

Biblioteki Kraków

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

13 BO.D14.31/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

14 BO.D14.33/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

15 BO.D14.35/22 Rowerem wzdłuż Stella-Sawickiego Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

16 BO.D14.37/22 os. 2 Pułku Lotniczego 46 i 47 Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE

PRZYJĘTY

1 BO.D15.1/22 Nowe zbiory oraz prasa w Filii 48 i

Filii 49 BK

35 000,00 Promocja czytelnictwa szczególnie wśród młodzieży, zakup zbiorów dostosowanych do potrzeb młodych dorosłych, promocja biblioteki w

środowisku lokalnym.

2 BO.D15.2/22 Zagrajmy w planszowe. Planszówki

w Filii nr 48 BK

11 000,00 Promocja czytelnictwa wśród młodzieży, organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży, integracja lokalnego środowiska,

zwiększenie atrakcyjności zasobów biblioteki.

3 BO.D15.4/22 ZIELONY PRZYSTANEK 90 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu poprawę estetyki wiat przystankowych MPK oraz ich najbliższego

otoczenia. Zwiększenie ilości zieleni stworzy bardziej przyjazne warunki dla korzystania z transportu publicznego, wpłynie na pozytywny

odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, a ponadto zwiększy powierzchnie roślin kwitnących, co pozytywnie wpłynie na mieszkające w

krakowskich parkach ptaki i owady.

4 BO.D15.5/22 ALEJA RÓŻ W MISTRZEJOWICACH 170 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu poprawę estetyki Dzielnicy XV Mistrzejowice. Zwiększenie ilości zieleni

stworzy bardziej przyjazne warunki dla korzystania z transportu publicznego, samochodowego i rowerowego, wpłynie na pozytywny odbiór

miasta przez mieszkańców oraz gości, a ponadto zwiększy powierzchnie roślin kwitnących, co pozytywnie wpłynie na mieszkające w

krakowskich parkach ptaki i owady.

5 BO.D15.6/22 ODETCHNIJ 500 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości powietrza w miejscach wypoczynku

mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz gości Dzielnicy XV Mistrzejowice.

6 BO.D15.7/22 UZUPEŁNIJ ENERGIĘ 150 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości powietrza w miejscach wypoczynku

mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz gości Dzielnicy XV Mistrzejowice.

7 BO.D15.8/22 OŚWIETLONA ZEBRA 240 000,00 Celem projektu jest: budowa dedykowanego oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych, na których nie ma sygnalizacji świetlnej.

Powstała w ten sposób infrastruktura pozwoli na odpowiednie doświetlenie istniejących przejść dla pieszych oraz chodnika przed tym

przejściem, co wpłynie na poprawę widoczności pieszych na przejściu oraz dochodzących do przejścia, szczególnie w porze nocnej.

8 BO.D15.9/22 LINIA POŁUDNIKA 20°E w parku na 30 000,00 Projekt proponuje oznaczenie przebiegu linii południka 20°E na terenie parku na Osiedlu Złotego Wieku w Batowicach. Oznaczenie takie
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Os. Złotego Wieku, Batowice tworzyły by ciągi oznaczeń południka na odcinkach istniejących ścieżek, podkreślając charakter południka i jego przebieg jako linii

geograficznej. Stanowić to będzie nie tylko materiał na oryginalną atrakcję w przestrzeni publicznej, wzbogacającą teren zielony parku, ale i

doskonały obiekt edukacyjny, pomagający w plenerowych lekcjach geografii, tak dla uczniów pobliskich szkół, jak dla licznie odwiedzających

park mieszkańców okolicznych osiedli. Na całym świecie, południki znaczące są oznaczane w parkach, na skwerach, ścieżkach i chodnikach,

urozmaicając krajobraz przestrzeni publicznej i wzbogacając ją o niezwykły akcent edukacyjny.

9 BO.D15.10/22 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA

OSÓB DOROSŁYCH

22 500,00 Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji, co może wpłynąć na poprawę ich sytuacji, zarówno na

rynku pracy, jak i w życiu codziennym. Kursy nauczą komunikacji w języku angielskim, przydatnej na co dzień, w podróżach i spotkaniach z

obcokrajowcami. Zajęcia grupowe dodatkowo ułatwią nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomogą w wymianie doświadczeń

między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji

międzypokoleniowej.

10 BO.D15.11/22 Zielone Mistrzejowice - letni

program kulturalny

46 000,00 Zwiększenie liczby bezpłatnych wydarzeń kulturalnych dla uczestników w każdym wieku w Mistrzejowicach. Integracja społeczności

Mistrzejowic poprzez udział w wydarzeniach.

11 BO.D15.14/22 DLA ZMĘCZONEGO KRĘGOSŁUPA -

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JOGI

29 000,00 Realizacja projektu przyniesie korzyści z zakresu dostępu do kultury fizycznej i sportu. Zajęcia grupowe zmobilizują mieszkańców dzielnicy

do aktywnego i wspólnego spędzania czasu, a także pozytywnie wpłyną na zdrowie społeczności. Joga jest aktywnością fizyczną dostępną

dla wszystkich - niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy sprawności. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie wpływać na swoją

kondycję psychofizyczną.

12 BO.D15.15/22 Stop krzykom! Jak dogadać się z

dziećmi? Bezpłatne warsztaty

20 000,00 Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji

między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję

profilaktyczną. Realizacja projektu w przestrzeni lokalu Programu Aktywności Lokalnej "Mistrzejowice", funkcjonującego w strukturach MOPS,

będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

13 BO.D15.16/22 Modernizacja boiska przy Szkole

Podstawowej Nr 89

601 800,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

14 BO.D15.19/22 Książki i audiobooki dla Biblioteki

Klubu Kuźnia OKN

14 400,00 Zakupione do biblioteki książki i audiobooki poszerzą księgozbiór i będą dostępne dla czytelników.

15 BO.D15.20/22 Siłownia na Oświecenia -

kontynuacja

380 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Doposażenie zwiększy atrakcyjność wykonanej w ubiegłorocznej edycji BO siłowni i poszerzy

ofertę wykonywanych ćwiczeń. Po wysiłku fizycznym będzie można skorzystać ze strefy relaksu. Taka organizacja przestrzeni publicznej

umożliwi aktywność sportową i łączność międzypokoleniową. Wykonanie zaprojektowanej zieleni poprawi wizualny odbiór samego miejsca

jak i poprawi estetykę odbioru całej Dzielnicy XV.

16 BO.D15.21/22 Sportowy kompleks na Oświecenia

- kontynuacja

450 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

17 BO.D15.22/22 Piłkarskie marzenia w

Mistrzejowicach

95 100,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XV bez względu na przynależność klubową.

18 BO.D15.23/22 Uczymy się pomagać od

najmłodszych lat.

25 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

19 BO.D15.25/22 Strefa FIT na Złotym Wieku 600 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

20 BO.D15.27/22 Zdrowy kręgosłup - bezpłatne

zajęcia gimnastyczne 2023

5 500,00 Projekt dotyczy grupowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn, mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze

szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa.

21 BO.D15.29/22 Bezpłatne zajęcia taneczne 2023 5 860,00 Oferta dla mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice służąca pobudzeniu aktywności ruchowej poprzez naukę tańca latino solo.



Lp. Numer

ewidencyjny

Tytuł zadania Szacunkowy

koszt

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów

odrzuconych

ODRZUCONY

1 BO.D15.3/22 DogPark - plac zabaw i wybieg dla

psów na osiedlu Piastów

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu pomiędzy boiskiem sportowym a Fortem 48a Mistrzejowice na Osiedlu Piastów na wybieg dla

psów. Wydział Planowania Przestrzennego UMK przekazał negatywną opinię w sprawie realizacji zadania na wskazanej działce nr 52/50

obręb 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Zgodnie z ustaleniami MPZP we wskazanym miejscu nie ma możliwości wykonania wybiegu dla

psów. Dodatkowo wybrany obszar znajduje się w zbyt bliskiej odległości od placu zabaw i bloków mieszkalnych. Zgodnie z zapisami uchwały

nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach

procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności

przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym

projekt opiniuje się negatywnie.

2 BO.D15.12/22 Leśny Zagajnik - strefa ciszy i

relaksu

Projekt przewiduje rewitalizację zaniedbanego terenu zielonego przy ul. Popielidów. Teren ten znajduje się na działkach nr 52/73, 52/74

obręb 2 jedn. ewid. Nowa Huta. Wydział Skarbu Miasta UMK przekazał negatywną opinie w sprawie realizacji zadania na wskazanych

działkach. Działka nr 52/73 obręb 2 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest postępowaniem o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania na rzecz

Polskiego Związku Działkowców w ramach postępowania dotyczącego ROD Kombatant. Postępowanie prowadzone jest pod sygn.

GS-03.6845.4.15.2015.KZ. Dodatkowo na działce nr 52/73 z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pod sygnaturą

GS-08.6847.242.2021.IS toczy się postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu z przeznaczeniem pod budowę i utrzymanie elementów

instalacji ochrony katodowej stacji drenażu wzmocnionego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Łukanowice-Zederma. Działka nr

52/74 obręb 2 jedn. ewid. Nowa Huta jest objęta postępowaniem o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania na rzecz Polskiego Związku

Działkowców w ramach postępowania dotyczącego ROD Paproć. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. GS-03.6845.4.8.2015.AS. Działki

nr 52/73 i 52/74 obręb 2 jedn. ewid. Nowa Huta objęte są umowami obowiązującymi na czas nieoznaczony na cel ogródki działkowe oraz są

przedmiotem prowadzonych postępowań nr GS-06.6845.129.2022.ED4, GS-06.6845.127.2022.ED4, GS-06.6845.128.2022.ED4,

GS-06.6845.70.2022.ED4, GS-06.6845.128.2021.MW4, GS-06.6845.86.2021.MW4 oraz umową na cel rolniczy na czas nieoznaczony nr

GS-06.72243-4-354/03. Dodatkowo względem ogrodzonej części działki nr 52/74 obręb 2 jedn. ewid. Nowa Huta pod sygnaturą

GS-10.6822.177.2020.JF4 prowadzone jest postępowanie dot. bezumownego korzystania. Działania wskazane w opisie projektu nie mogą

być również zrealizowane ze względu na realizację zadania etap koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os.

Piastów - Wariant II realizowana przez Wydział Infrastruktury Sportowej w Krakowie nr zadania ZIM/ST9.6/16 obejmujący działkę nr 52/73

obr. 2 NH. Dla działki nr 52/74 obr.2 NH realizowana jest rozbudowa kanalizacji przez WMK.

3 BO.D15.13/22 Ekopudełko na zbiórkę

elektrośmieci

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

4 BO.D15.17/22 Budowa miejsc parkingowych na

os. Oświecenia

Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §17.1 pkt 6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – Uchwała LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania,

„które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa

osób trzecich w tym prawa własności ” Uzasadnienie: Proponowana w projekcie lokalizacja budowy miejsc parkingowych wskazana jest na

działce nr 114/102 obr. 5 jedn. ew. Nowa Huta, która zgodnie z informacją opisową z rejestru gruntów udostępnioną przez internetowy

serwer Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej IUIP stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków, zagospodarowana jest zielenią parkową i

krzyżującymi się ciągami pieszymi. Działka ta znajduje się w obszarze objętym ustaleniami obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – Południe” zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/1293/20 Rady Miasta Krakowa z

dnia 14 października 2020 roku, oznaczonym symbolem ZP.12 – teren zieleni urządzonej pod publicznie dostępny park. W obszarze tym

obowiązuje zachowanie minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego (dla terenu ZP-12): 90% (§26 ust. 4 pkt. 1 ustaleń planu).

Budowa miejsc parkingowych wiąże się z koniecznością budowy drogi dojazdowej do ich obsługi, placu do zawracania (nawrotki), zjazdu

celem skomunikowania z ul. Zabłockiego oraz wykonania ciągów pieszych jako powiązanie z istniejącymi ciągami pieszymi na terenie parku i

wzdłuż ul. Zabłockiego celem zapewnienia ciągłości ruchu pieszego i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Wobec powyższego,

mając na względzie zapisy przywołanego planu i po rozpatrzeniu propozycji wnioskowanego zakresu rzeczowego zadania pod względem

przestrzennym, stwierdza się, że inwestycja, poprzez budowę drugiego rzędu miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową (poza

istniejącym już parkingiem wzdłuż ul. Zabłockiego) spowodowałaby znaczne uszczuplenie terenu parku oraz obniżenie wskaźnika terenu

biologicznie czynnego poniżej 90%, co byłoby niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice –

Południe”. Zatem realizacja wnioskowanego zakresu jest niemożliwa.

5 BO.D15.18/22 Budowa miejsc postojowych na os.

Oświecenia

Projekt zostaje odrzucony na podstawie z §17.1 pkt 6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – Uchwała LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania,
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„które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa

osób trzecich w tym prawa własności ” Uzasadnienie: Proponowana w projekcie lokalizacja budowy miejsc postojowych wskazana jest na

działce nr 114/75 i częściowo na działce 114/267 obr. 5 jedn. ew. Nowa Huta, które zgodnie z informacją opisową z rejestru gruntów

udostępnioną przez internetowy serwer Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej IUIP stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków. Działki,

j.w. znajdują się w obszarze objętym ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Mistrzejowice – Południe” zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/1293/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 2020 roku oznaczonym

symbolem ZP.6 – teren zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod skwery, zieleńce, zieleń izolacyjną na, którym zakazuje się

lokalizacji miejsc postojowych w tym terenie. W związku z powyższym realizacja zadania jest niemożliwa.

6 BO.D15.24/22 Interaktywny Plac Zabaw przy

Samorządowym Przedszkolu nr 177

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

7 BO.D15.26/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

Wschód-Zachód

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

8 BO.D15.28/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE

PRZYJĘTY

1 BO.D16.1/22 Zielone Bieńczyce 70 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in drzew, krzewów i kwiatów aby poprawić estetykę Dzielnicy

XVI Bieńczyce. Dodatkowo posadzone rośliny pomogą w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na

pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

2 BO.D16.2/22 Zaczytaj się w Bieńczycach 60 000,00 Promocja czytelnictwa, wzrost liczby czytelników, zwiększenie zasobów bibliotecznych.

3 BO.D16.3/22 Kurs języka ukraińskiego w

Bieńczycach

31 400,00 Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji komunikacyjno-kulturowych. Udział w kursie ułatwi jego

uczestnikom nawiązywanie relacji społecznych i integrację z nowymi mieszkańcami Dzielnicy oraz Krakowa narodowości ukraińskiej. Warto

zwrócić także uwagę, że Krakowianie prowadzą firmy, przedsiębiorstwa, które zatrudniają obywateli Ukrainy. Często pracują wspólnie z

osobami mówiącymi po ukraińsku. Dlatego nabycie umiejętności mówienia w tym języku może znacznie polepszyć komunikację o

charakterze zawodowym oraz kontakty interpersonalne, a docelowo pomóc obywatelom Ukrainy, w tym uchodźców przybyłym do Krakowa

po wybuchu wojny w Ukrainie w procesie adaptacji.

4 BO.D16.4/22 Kurs języka polskiego dla obywateli

Ukrainy

31 400,00 Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji komunikacyjno-kulturowych, adaptacji i integracji

obywateli Ukrainy, w tym uchodźców przybyłych do Krakowa po wybuchu wojny w Ukrainie. Udział w kursie pozwoli jego uczestnikom na

samodzielnie załatwianie swoich codziennych spraw po polsku w sklepie, urzędzie i w sferze usług, brać udział w życiu kulturalnym,

lokalnych wydarzeniach, angażować się w życie społeczne, działać na rynku pracy. Ponadto zajęcia grupowe dodatkowo ułatwiają

nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomagają w wymianie doświadczeń między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie

na rozwój poczucia przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji międzykulturowej.

5 BO.D16.5/22 Nasadzenie roślin odstraszających

kleszcze w Bieńczycach

100 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie roślin odstraszających kleszcze i komary na terenach zielonych

ogólnodostępnych w Dzielnicy XVI Bieńczyce. Nasadzenia poprawią estetykę dzielnicy i dodatkowo posadzone rośliny pomogą w

niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza. Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości,

oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

6 BO.D16.7/22 KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI 44 500,00 Promocja czytelnictwa, wzrost liczby czytelników, zwiększenie zasobów bibliotecznych.

7 BO.D16.9/22 OŚWIETLENIE przejść DLA

PIESZYCH w Bieńczycach��

kontynuacja

350 000,00 Oświetlenie przejść dla pieszych we wskazanych lokalizacjach znacząco poprawi warunki bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

drogowego oraz poprawi komfort jazdy kierowców.
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8 BO.D16.10/22 Rozbujane Planty Bieńczyckie –

Strefa relaksu i wypoczynku 웃

300 000,00 Projekt ma na celu montaż huśtawek ogrodowych i nasadzenie roślin kwitnących na terenach zielonych ogólnodostępnych w Dzielnicy XVI

Bieńczyce (Planty Bieńczyckie). Nasadzenia poprawią estetykę i odbiór dzielnicy, zwiększą łączną powierzchnię roślin kwitnących w Krakowie

oraz pomogą w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo montaż huśtawek ogrodowych zwiększy atrakcyjność Plant

Bieńczyckich.

9 BO.D16.11/22 Bieńczyckie place zabaw - zadbane

i bezpieczne ✎

400 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu odnowienie najbardziej zaniedbanego placu zabaw na terenie Dzielnicy XVI

Bieńczyce. Zadanie poprawi wygląd estetyczny dzielnicy, sprawi że Mieszkańcy wraz ze swoimi dziećmi będą mogli bezpiecznie korzystać z

placu zabaw. Dodanie różnorodnych urządzeń zabawowych zachęci korzystanie nowych użytkowników w różnym wieku.

10 BO.D16.12/22 Kwitnące MAGNOLIE w Bieńczycach 50 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in drzew, krzewów aby poprawić estetykę Dzielnicy XVI

Bieńczyce. Dodatkowo posadzone rośliny pomogą w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na

pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

11 BO.D16.13/22 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA

OSÓB DOROSŁYCH

22 500,00 Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji, co może wpłynąć na poprawę ich sytuacji, zarówno na

rynku pracy, jak i w życiu codziennym. Kursy nauczą komunikacji w języku angielskim, przydatnej na co dzień, w podróżach i spotkaniach z

obcokrajowcami. Zajęcia grupowe dodatkowo ułatwią nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomogą w wymianie doświadczeń

między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji

międzypokoleniowej.

12 BO.D16.14/22 Gry planszowe w bibliotece 5 700,00 Powiększenie zasobu gier planszowych w Filii nr 51, integracja rodzinna i społeczna, zwiększenie atrakcyjności zasobów biblioteki.

13 BO.D16.15/22 PIKNIK RODZINNY SPORT I MUZYKA 88 000,00 Przedmiotem projektu jest organizacja plenerowego pikniku rodzinnego dla mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce na obiektach kompleksu

sportowego zlokalizowanego w Krakowie na os. Złotej Jesieni 16 lub Plantach Bieńczyckich.

14 BO.D16.16/22 BOISKO TO NIE WSZYSTKO 60 200,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

15 BO.D16.18/22 Zaszczep Zalew > NOWOHUCKI <

dobrą bakterią !

200 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu zakup bakterii – mikroorganizmów oczyszczających wodę i

wspomagających proces biomanipulacji. Jest to kontynuacja prowadzonego już procesu biomanipulacji, który ma na celu poprawę jakości

wody w Zalewie Nowohuckim. Zakup bakterii pozwoli na kontynuowanie rewitalizacji zbiornika aby w końcu mógł on zachwycać jakością

wody wszystkich Mieszkańców i osoby odwiedzające Kraków.

16 BO.D16.20/22 DLA ZMĘCZONEGO KRĘGOSŁUPA -

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JOGI

29 000,00 Realizacja projektu przyniesie korzyści z zakresu dostępu do kultury fizycznej i sportu. Zajęcia grupowe zmobilizują mieszkańców dzielnicy

do aktywnego i wspólnego spędzania czasu, a także pozytywnie wpłyną na zdrowie społeczności. Joga jest aktywnością fizyczną dostępną

dla wszystkich - niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy sprawności. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie wpływać na swoją

kondycję psychofizyczną.

17 BO.D16.21/22 POTAŃCÓWKI NAD ZALEWEM

NOWOHUCKIM

159 812,00 Projekt ma wielopokoleniowy charakter oraz wymiar integrujący lokalną społeczność i budujący więzi społeczne, które będą trwały także po

zakończeniu samego wydarzenia. Ponadto odwołuje się do zapomnianych tradycji dzielnicy i może stać się przyczynkiem do ich odnowienia i

wprowadzenia ponownie na stałe do życia Nowej Huty. Wreszcie potańcówki zaktywizują mieszkańców, stworzą im przestrzeń do zabawy,

odstresowania się, spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wszystkie te wartości są nie do przecenienia.

18 BO.D16.23/22 pielęgnacja drzew 30 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Zadanie zakłada wykonanie cięć sanitarnych drzew przed budynkami os. Kazimierzowskim

oraz usunięcie konfliktów drzew z elewacją budynków również na osiedlu Kazimierzowskim na wyznaczonych działkach. Działania te mają

poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce.

19 BO.D16.26/22 nasadzenie żywopłotu 18 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt zakłada wykonanie nasadzenia żywopłotu miedzy budynkiem nr 10 na os.

Kazimierzowskim a pawilonem ""Ludwik"" (ul. Spytka z Melsztyna 11) wzdłuż wykonanego nowego parkingu. Wykonanie żywopłotu planuje

się na całej długości tego parkingu. Działanie te ma poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce.

20 BO.D16.27/22 os. Przy Arce 18 50 000,00 Projekt zakłada uporządkowanie terenu zielonego wokół budynku na os. Przy Arce 18 poprzez wycięcie krzewów, winorośli przy balkonach,

usunięcie starego żywopłotu, wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz usunięcie konfliktów drzew z elewacją budynku. Działania takie

poprawią estetykę tego miejsca, jednocześnie poprawiając odbiór wizualny całej Dzielnicy XVI.
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21 BO.D16.32/22 Rośliny miododajne w Bieńczycach

:-)

120 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in krzewów i kwiatów miododajnych. Więcej roślin

miododajnych sprawi, że będziemy mieć większą różnorodność owadów zapylających. Ma to na celu również zwiększenie bazy pokarmowej

dla ptaków. Dodatkowo posadzone rośliny pomogą w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na

pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

22 BO.D16.33/22 Zielony skwer na Plantach

Bieńczyckich

145 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu stworzenie wyjątkowego, zielonego miejsca do odpoczynku dla

mieszkańców. Stworzenie zielonego skweru poprawiłoby estetykę tego miejsca, stworzyło przyjemne i przyjazne miejsce wypoczynku dla

mieszkańców. Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną

powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

23 BO.D16.35/22 Piłkarskie marzenia w Bieńczycach 125 200,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XVI bez względu na przynależność klubową.

24 BO.D16.38/22 Remontujemy parkingi os. Strusia 140 000,00 Charakterystyka długoterminowych skutków realizacji zadania: Remont istniejącego parkingu polegający na położeniu kostki brukowej

betonowej znacząco poprawi komfort użytkowania i podniesie estetykę okolicy.

25 BO.D16.41/22 os. Jagiellońskie 30 000,00 Zadanie zakłada wykonanie cięć sanitarnych drzew przed budynkami na os. Jagiellońskim oraz usunięcie konfliktów drzew z elewacją

budynków również na osiedlu Jagiellońskim na wyznaczonych działkach. Działania te mają poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce.

26 BO.D16.43/22 os. Albertyńskie 24 100 000,00 Wykonanie nakładki asfaltowej ulicy wewnątrzosiedlowej znacząco podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort jazdy jak

również poprawi estetykę okolicy.

ODRZUCONY

1 BO.D16.6/22 Aktywnie w Bieńczycach-

Bezobsługowa Siłownia Modułowa

Projekt przewiduje umiejscowienie w Parku Zalew Nowohucki całorocznego obiektu sportowego w postaci sali treningowej tzn. siłowni

modułowej. Wydział Planowania Przestrzennego UMK przekazał negatywną opinie w sprawie realizacji zadania na wskazanej działce nr 199/1

obręb 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Zgodnie z ustaleniami MPZP ""Dolina Dłubni - Krzesławice"" we wskazanym miejscu nie ma

możliwości wykonania przedmiotowego zadania. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w

sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane

projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi

uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym projekt opiniuje się

negatywnie.

2 BO.D16.8/22 Park kieszonkowy z bezpiecznym

przejściem

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

3 BO.D16.17/22 Remont Orlika Przy Szkole

Gastronomicznej os. Złotej jesieni

W roku bieżącym będzie wymieniona nawierzchnia ze sztucznej trawy ze środków przeznaczonych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa,

zadanie pn. "Modernizacja boiska typu Orlik przy ZSG nr 1, os. Złotej Jesieni 16 w Krakowie".

4 BO.D16.19/22 Tor łuczniczy dla KS Wanda i

mieszkańców

Teren objęty dzierżawą przez KS Wanda, przedstawiciel Klubu nie wyraża zgody na realizację zadania na tym terenie.

5 BO.D16.22/22 os. Kazimierzowskie 14 - nowa

nawierzchnia parkingu

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

6 BO.D16.24/22 nasadzenia kolorowych niskich

krzewów

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

7 BO.D16.25/22 montaż stojaków na rowery Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

8 BO.D16.28/22 remont zjazdów do garaży os.

Albertyńskie 26

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 1 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Projekt zadania

zakłada remont wjazdów do 4 garaży znajdujących się pod blokiem nr 26, czyli de facto nie spełnia kryterium ogólnodostępności.
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Korzystanie z wjazdów służy konkretnym osobom, czyli właścicielom 4 garaży. Ponadto zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) - Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami,

należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. oraz zgodnie z art. 29 powyższej ustawy : 1. Budowa lub przebudowa

zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej,

zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku budowy lub przebudowy

drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. Zatem w świetle przytoczonych zapisów powyższej

ustawy obowiązek utrzymania wjazdów lub ich przebudowa (poza sytuacją kiedy mamy do czynienia z kompleksową przebudową czy

budową drogi w ramach inwestycji) leży po stronie właścicieli garaży (lub wspólnoty mieszkaniowej budynku).

9 BO.D16.29/22 Idąc bezpiecznie - remont części

ulicy Wojciechowskiego

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

10 BO.D16.30/22 Woda dla każdego na Plantach

Bieńczyckich

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

11 BO.D16.31/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

12 BO.D16.34/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

13 BO.D16.36/22 WODNY PLAC ZABAW na Plantach

Bieńczyckich

Projekt zakłada budowę wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakłada się montaż urządzeń wytwarzających mgiełkę

wodną (kurtyny wodne) lub niewielkie strumienie wody. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oszacował koszty budowy na podstawie

wykonanego w latach poprzednich wodnego placu zabaw. Koszt wykonania obiektu o powierzchni podobnej do istniejącego placu zabaw w

Parku Jordana to kwota rzędu około 5 000 000,00 zł. Kwota ta znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację jednego projektu o

charakterze dzielnicowym, tj. 485 723,79 zł. Co więcej ze względu na długotrwałe uzgodnienia na etapie opracowywania dokumentacji

projektowej oraz na technologiczne aspekty budowy wodnego placu zabaw, realizacja propozycji zadania nie jest możliwa w cyklu

dwuletnim. Należy mieć również na uwadze wysokie koszty utrzymania takiego obiektu, które wynoszą około 254 000,00 zł rocznie. Zgodnie

z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: § 2. Realizacja projektów w ramach budżetu

obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym lub w cyklu dwuletnim na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. § 17.

1. 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu;

Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

14 BO.D16.37/22 Monitoring dla osiedla - Bezpieczne

Planty

Dla wskazanej w projekcie lokalizacji: os. Strusia 6-7 (plac zabaw) wykonano analizę zdarzeń przestępczych na podstawie danych z Komendy

Miejskiej Policji w Krakowie. W roku 2021 odnotowano 6 przestępstw na analizowanym obszarze (brak przestępstw w bezpośrednim

sąsiedztwie bloku 6-7) 2 kradzieże, 2 zniszczenia cudzej rzeczy 2 przestępstwa inne. Do marca 2022 roku zarejestrowano 6 zdarzeń

przestępczych (brak przestępstw w bezpośrednim sąsiedztwie bloku 6-7) 3 kradzieże z włamaniem, 2 zniszczenia cudzej rzeczy, 1

przestępstwo inne. Poniżej mapy z lokalizacją zdarzeń przestępczych w latach 2021-2022. (brak możliwości wklejenia w cms) Przestępczość

w rejonie osiedla Strusia, systematycznie spada od wielu lat ( w 2016 roku było 25 przestępstw, w 2018 odnotowano 13 zdarzeń), i wbrew

opinii autora projektu nie występuje w przywołanej przez niego lokalizacji. W 2021 roku Straż Miejska Miasta Krakowa zarejestrowała 163

wykroczenia. W 2022 roku do marca odnotowano 26 wykroczeń. Poniżej mapa z lokalizacją wykroczeń w latach 2021-2022. (brak możliwości

wklejenia w cms) Poniżej zestawiono strukturę wykroczeń: L.p. Klasyfikacja wykroczenia 2021 2022 1 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 39 5 2 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 2 4 3 Wykroczenia przeciwko

instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1 0 4 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 40 9 5 Wykroczenia przeciwko

porządkowi i spokojowi publicznemu 17 1 6 Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 27 2 7 Wykroczenia przeciwko zdrowiu

37 5 SUMA 163 26 Do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w 2021 roku przewieziono 51 osób, w 2022 roku (do marca

włącznie) 12 osób. Wykroczenia zarejestrowane przez Straż Miejską Miasta Krakowa nie koncentrują się w rejonie wskazanym przez

pomysłodawcę projektu. KOSZTY Szacunkowa kwota w wysokości 110 000,00 zł zgodnie z obecnymi cenami nie pokryłaby kosztów

rozbudowy monitoringu i podłączenia do sieci światłowodowej. Zgodnie z wycena przygotowaną przez wykonawcę istniejącego systemu

monitoringu, najniższa kwota pozwalająca na realizację zadania w tym roku, przy założeniu, że nie pojawią się problemy np. przy

rozpoczęciu prac ziemnych to kwota około 170 000 zł. Jeżeli obecny zrost cen zostanie utrzymany, zgodnie z pozyskanymi szacunkami kwota

pozwalająca na realizację zadania w przyszłym roku to około 190 000 zł. PODSUMOWANIE Na analizowanym terenie znajduje się 17 kamer

monitoringu należących do innych podmiotów, a w bezpośrednim sąsiedztwie bloku nr 6-7 os. Strusia znajdują się 3 kamery, z których
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Policja może skorzystać zgodnie z nadanymi jej w ustawie uprawnieniami. Poniżej zamieszczono mapę z rozmieszczeniem kamer

znajdujących się na analizowanym terenie. Jednocześnie podkreślić należy, że postulowanie instalacji kamer jako środka mającego

przeciwdziałać głośnemu zachowaniu jest czystym populizmem, całkowicie oderwanym od rzeczywistości i ram prawnych w jakich

funkcjonuje samorząd. Kamery monitoringu wizyjnego nie rejestrują głosu, gdyż uprawnienia do tego mają jedynie służby w wyjątkowych

sytuacjach. Operator systemu monitoringu nie jest w stanie stwierdzić , że ktoś się zachowuje głośno, nie zostanie to również zarejestrowane

na nagraniu z monitoringu. Nie jest także w stanie stwierdzić jednoznacznie ( co jest wymagane do ukarania ) co spożywa osoba na ławce , a

więc nawet jej późniejsze wezwanie do złożenia zeznań – bez przyznania się takiej osoby do winy nie doprowadzi do nałożenia na nią

mandatu karnego. Monitoring wizyjny jest jedynie elementem budowy bezpieczeństwa przestrzeni publicznej a nie jej gwarantem. Ustawa o

samorządzie gminnym – art. 9a ust 1 stwierdza, że monitoring wizyjny należy stosować „(…) jeżeli jest to konieczne do zapewnienia

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”. Zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) „(…) Dane osobowe powinny być przetwarzane

tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami”. Ponadto jednoznacznie wskazano

w ww. akcie, że wszelkie zagrożenia na jakie powołuje się administrator danych monitoringu wizyjnego muszą mieć charakter realny i

rzeczywisty a nie dorozumiany, nie mogą to być zdarzenia prognozowane do wystąpienia w przyszłości ( czyli nie można budować kamer „na

zapas” ), nie wolno opierać się wyłącznie na zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. W tym przypadku przesłanki do budowy

systemu monitoringu nie istnieją. Dodatkowo wskazać należy stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych ( European Data

Protection Board ), która w przygotowanym opracowaniu „Wytyczne w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo”

jednoznacznie wskazuje, że nie należy montować systemów nadzoru wizyjnego w miejscach służących rekreacji i rekonwalescencji, bez

absolutnie uzasadnionej przyczyny. W budowie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej wyważyć należy troskę o bezpieczeństwo z

równorzędnym prawem do prywatności osób przebywających na danym terenie. O ile troska o bezpieczeństwo może być przyczyną do tak

dalekiej ingerencji w prawo do prywatności obywateli jakim jest instalacja kamer monitoringu, to jednak musi ona być reakcją na stałe i

niedające się usunąć zagrożenia. Dodatkowo zauważyć należy, że twierdzenie, że „Smoczy Skwer” jest objęty miejskim monitoringiem

wizyjnym nie jest prawdą. Przedstawiona powyżej mapa ( brak możliwości wklejenia w cms) wskazuje, że na tym terenie istnieje mnóstwo

kamer należących do prywatnych podmiotów, do każdej z nich dostęp mają funkcjonariusze policji, i obraz z każdej z nich mogą oni

wykorzystać w swojej pracy. Jak zauważa sam autor projektu nawet po przywróceniu tego zadania w ubiegłych latach – wbrew stanowisku

Wydziału, projekt ten nie cieszył się wystarczającym poparciem, co stoi w sprzeczności z przywoływanymi przez autora projektu tezami o

potrzebie społecznej w tym zakresie. W razie potrzeby Wydział udostępni uzasadnienie w formacie zawierającym elementy graficzne

obrazujące dokonane analizy.

15 BO.D16.39/22 os. Jagiellońskie 23 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu wymianę starego żywopłotu wokół budynku, nasadzenie nowego

żywopłotu, rekultywacja terenu między budynkiem nr 23 a 22 na os. Jagiellońskim. Wydział Skarbu Miasta UMK przekazał opinię negatywną

na realizację założeń projektu na wskazanej działce. Działka 74/4 obręb 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta jest użytkowana wieczyście i nie

spełnia kryterium Regulaminu BO. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 7)

które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta; 4) które w dniu zgłoszenia stoją w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami

Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

16 BO.D16.40/22 os. Jagiellońskie 3, 4 - utwardzenie

terenu

Podstawę odrzucenia stanowi § 17 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu

zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i

zarządzeniami Prezydenta”. Zgodnie z art. 26 pkt 1 uchwały Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: „właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, w szczególności poprzez wyznaczenie i odpowiednie

przygotowanie, w tym oznakowanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w sposób widoczny z zewnątrz danymi identyfikacyjnymi

właściciela nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (altanę, wiatę, itp.)”. Poprzez odpowiednie

przygotowanie miejsca gromadzenia odpadów rozumie się m.in. utwardzenie terenu pod pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych.

Powyższe należy do obowiązków właściciela nieruchomości – jest zatem poza kompetencjami Gminy Miejskiej Kraków. Jednocześnie Wydział

informuje, że wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych stanowi również obowiązek właściciela

nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 2 powyższej uchwały).

17 BO.D16.42/22 os. Albertyńskie 22 Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy
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18 BO.D16.44/22 os. Albertyńskie 27 Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 1 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Projekt zadania

zakłada: 1. wykonanie parkingu w os. Albertyńskim w rej. bl. 27 2. remont wjazdów do garaży znajdujących się pod blokiem 27. Ad. 1 Obszar

proponowanej lokalizacji parkingu podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii

Dąbrowskiej – Bieńczycka” zatwierdzonego Uchwałą Nr LXI/1324/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy

Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 26) i znajduje się w: Terenach zieleni urządzonej (ZP.9) o podstawowym

przeznaczeniu pod parki, ogrody, zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, zieleń izolacyjną, urządzone ciągi piesze. W przeznaczeniu

poszczególnych terenów mieści się zieleń towarzysząca oraz obiekty i urządzenia budowlane zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie,

takie jak [m. in.] miejsca parkingowe (§ 16 pkt 3). Ustalenia planu dostępne są na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=83088. Nie

wyklucza się możliwości budowy parkingu na wskazanym terenie przy bloku nr 29 zgodnie z zapisami ww. planu miejscowego pod

warunkiem zachowania minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego dla terenu ZP.9 -70%) oraz pod warunkiem zachowania i

ochrony zieleni wysokiej i dużych krzewów. Ponadto w świetle zapisów UCHWAŁY NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22

stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków nie będzie możliwe uzyskanie zgody na wycinkę drzew , a od

istniejących należy się odsunąć z inwestycją tak, żeby nie został uszkodzony system korzeniowy. Powyższe praktycznie eliminuje możliwość

budowy miejsc parkingowych i poddaje w wątpliwość racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi wydanymi na opracowanie

dokumentacji projektowej, która mogłaby wykazać niewielką ilość miejsc parkingowych możliwą do realizacji , nieadekwatną do kwoty

wydatkowanej na opracowanie dokumentacji projektowej. Ad. 2 Zakres nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Wjazdy służą tylko

konkretnym osobom – właścicielom garaży. Ponadto zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007

r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) - Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników

gruntów przyległych do drogi ; oraz zgodnie z art. 29 powyższej ustawy : 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub

użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację

zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów

dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. W świetle powyższego zakres dotyczący remontu wjazdów nie może zostać przyjęty do

realizacji.

19 BO.D16.45/22 wykonanie parkingu Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Projekt zadania

zakłada: 1. wykonanie parkingu w os. Albertyńskim w rej. bl. 29 2. remont ulicy wewnątrzosiedlowej przy bl. 29. Ad. 1 Obszar proponowanej

lokalizacji parkingu podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej –

Bieńczycka” zatwierdzonego Uchwałą Nr LXI/1324/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa

Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 26) i znajduje się w: Terenach komunikacji – dróg wewnętrznych (KDW.2) o podstawowym

przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne (§ 24 ust 1 pkt 2 ustaleń planu), Terenach zieleni urządzonej (ZP.10) o podstawowym przeznaczeniu

pod parki, ogrody, zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, zieleń izolacyjną, urządzone ciągi piesze (§ 24 ust 1 pkt 2 ustaleń planu) oraz

Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.13 i MW.14) o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi

wielorodzinnymi (§ 17 ust 1 ustaleń planu). W przeznaczeniu poszczególnych terenów mieści się zieleń towarzysząca oraz obiekty i

urządzenia budowlane zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie, takie jak [m. in.] miejsca parkingowe (§ 16 pkt 3). Ustalenia planu

dostępne są na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=83088. Nie wyklucza się możliwości budowy parkingu na wskazanym terenie

przy bloku nr 29 zgodnie z zapisami ww. planu miejscowego pod warunkiem zachowania minimalnego wskaźnika terenu biologicznie

czynnego dla terenu ZP.10 [przed blokiem nr 31]: 70%) oraz pod warunkiem zachowania i ochrony zieleni wysokiej i dużych krzewów.

Ponadto w świetle zapisów UCHWAŁY NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na

terenie Gminy Miejskiej Kraków nie będzie możliwe uzyskanie zgody na wycinkę drzew , a od istniejących należy się odsunąć z inwestycją

tak, żeby nie został uszkodzony system korzeniowy. Powyższe praktycznie eliminuje możliwość budowy miejsc parkingowych i poddaje w

wątpliwość racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi wydanymi na opracowanie dokumentacji projektowej, która mogłaby wykazać

niewielką ilość miejsc parkingowych możliwą do realizacji , nieadekwatną do kwoty wydatkowanej na opracowanie dokumentacji

projektowej. Ad. 2 Zakres zadania możliwy do realizacji - obejmowałby tylko remont ulicy wewnątrzosiedlowej. Na zaproponowaną

modyfikację projektu Wnioskodawczyni nie wyraziła zgody.

20 BO.D16.46/22 wykonanie parkingu Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 1,4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Projekt zadania

zakłada: 1. wykonanie parkingu w os. Albertyńskim w rej. bl. 31 2. remont wjazdów do garaży znajdujących się pod blokiem nr 31 3. remont

ulicy wewnątrzosiedlowej przy bl. 31. Ad. 1 Obszar proponowanej lokalizacji parkingu podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” zatwierdzonego Uchwałą Nr LXI/1324/16 Rady Miasta

Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 26) i znajduje się w:

Terenach komunikacji – dróg wewnętrznych (KDW.2) o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne (§ 24 ust 1 pkt 2 ustaleń planu),

Terenach zieleni urządzonej (ZP.10) o podstawowym przeznaczeniu pod parki, ogrody, zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, zieleń

izolacyjną, urządzone ciągi piesze (§ 24 ust 1 pkt 2 ustaleń planu) oraz Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.13 i MW.14) o

podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (§ 17 ust 1 ustaleń planu). W przeznaczeniu
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poszczególnych terenów mieści się zieleń towarzysząca oraz obiekty i urządzenia budowlane zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie,

takie jak [m. in.] miejsca parkingowe (§ 16 pkt 3). Ustalenia planu dostępne są na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=83088. Nie

wyklucza się możliwości budowy parkingu na wskazanym terenie przy bloku nr 31 zgodnie z zapisami ww. planu miejscowego pod

warunkiem zachowania minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego dla terenu ZP.10 [przed blokiem nr 31]: 70%) oraz pod

warunkiem zachowania i ochrony zieleni wysokiej i dużych krzewów. Ponadto w świetle zapisów UCHWAŁY NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA

KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków nie będzie możliwe uzyskanie zgody na

wycinkę drzew , a od istniejących należy się odsunąć z inwestycją tak, żeby nie został uszkodzony system korzeniowy. Powyższe praktycznie

eliminuje możliwość budowy miejsc parkingowych i poddaje w wątpliwość racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi wydanymi na

opracowanie dokumentacji projektowej, która mogłaby wykazać niewielką ilość miejsc parkingowych możliwą do realizacji , nieadekwatną do

kwoty wydatkowanej na opracowanie dokumentacji projektowej. Ad. 2 Zakres nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Wjazdy służą tylko

konkretnym osobom – właścicielom garaży. Ponadto zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007

r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) - Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników

gruntów przyległych do drogi ; oraz zgodnie z art. 29 powyższej ustawy : 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub

użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację

zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów

dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. W świetle powyższego zakres dotyczący remontu wjazdów nie może zostać przyjęty do

realizacji. Ad. 3 Zakres zadania możliwy do realizacji - obejmowałby tylko remont ulicy wewnątrzosiedlowej. Na zaproponowaną modyfikację

projektu Wnioskodawczyni nie wyraziła zgody.

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

PRZYJĘTY

1 BO.D17.2/22 Doświetlenie przejść dla pieszych

przy ul. Architektów

100 000,00 Poprawi się bezpieczeństwo pieszych na przejściach, którzy będą bardziej widoczni wieczorem. Projekt możliwy do realizacji po przycięciu

konarów drzewa lub wycięciu całego drzewa.

2 BO.D17.3/22 Kolorowy ogród wokół Klubu

Krzesławice

10 000,00 Budowa relacji międzysąsiedzkich. Działanie profilaktyczne skierowane na zmniejszenie wymierania pszczół i innych owadów. Stworzenie,

wspólnie z mieszkańcami zielonej, uporządkowanej przestrzeni wokół Klubu Krzesławice, która będzie służyć i cieszyć oko wszystkim

mieszkańcom okolicy.

3 BO.D17.4/22 W zdrowym ciele zdrowy duch-

pilates w Klubie Krzesławice

2 900,00 Wzrost liczby osób aktywnie spędzających czas wolny i prowadzących zdrowy tryb życia.

4 BO.D17.5/22 Kolorowo w parku Zielony Jar 125 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in drzew, krzewów i kwiatów w parku Zielony Jar. Działanie

to poprawi estetykę parku jak i całego odbioru Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Dodatkowo posadzone rośliny pomogą w niwelowaniu

zanieczyszczenia powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz

zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

5 BO.D17.6/22 Zakup lektur i książek z dużą

czcionką do Filii nr 52 BK

8 000,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z dysfunkcją wzroku, zwiększenie dostępności do zbiorów, w tym lektur szkolnych, integracja lokalnego

środowiska.

6 BO.D17.7/22 Pakiet DAY SPA ZŁOTO

SWOSZOWIC dla naszych seniorów

3 850,00 Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji osób starszych z miasta Krakowa. Pozwoli również na nawiązanie nowych znajomości i

przyjaźni.

7 BO.D17.8/22 Seniorzy na Szlaku Orlich Gniazd -

wycieczka

4 000,00 Integracja i aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym, realizacja zadania pozwoli również na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

8 BO.D17.9/22 "Piękny umysł" 22 300,00 Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji zawodowych związanych ze znajomością języka

angielskiego i obsługi komputera, co wpłynie pozytywnie na ich sytuację na rynku pracy, a znajomość obsługi komputera dodatkowo pomoże

w załatwianiu spraw urzędowych i kontaktach w trybie online, co będzie zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu. Ponadto zajęcia grupowe

ułatwią nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomogą w wymianie doświadczeń między uczestnikami kursu. Tym samym realizacja

projektu wpłynie na wzrost poczucia przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.
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9 BO.D17.10/22 "Logopedia dla dzieci" 20 900,00 Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez dzieci z wadami wymowy kompetencji społecznych, zmniejszy zagrożenie wykluczeniem

społecznym. Zajęcia grupowe wpłyną na wzrost poczucia własnej wartości, nauczą odpowiedniego zachowania w grupie.

10 BO.D17.11/22 Wykonanie nawierzchni

poliuretanowej na boisku

asfaltowym

200 000,00 Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni

asfaltowej małego boiska asfaltowego, znajdującego się na skwerze zieleni pomiędzy ul. Architektów a Fortem - MDK Fort 49 "Krzesławice".

Nawierzchnia asfaltowa nie jest bezpieczna w przypadku upadku przy różnego typu aktywnościach sportowych. Zadanie ma na celu

poprawić bezpieczeństwo Mieszkańców korzystających z boiska.

11 BO.D17.12/22 Klub Dukat - renowacja sceny

teatralnej

50 000,00 Ubogacenie oferty kulturalno-artystycznej Klubu Dukat dostępnej dla mieszkańców Krakowa, poprzez możliwość realizacji lepszych

jakościowo i technicznie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych.

12 BO.D17.14/22 Oświetlenie Ogródka

Jordanowskiego przy ul Darwina w

Luboczy

95 000,00 Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z ogródka jordanowskiego

13 BO.D17.15/22 Rewitalizacja przestrzeni przed

"Pekinem" 229.

600 000,00 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pozytywnie opiniuje projekt nr BO.D17.15/22. Opiniowany projekt spełnia wymogi określone w

regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu poprawiona zostanie estetyka przestrzeni przed budynkiem

przy ul. Kantorowickiej 229, a okoliczni mieszkańcy zyskają nowy teren zielony, współgrający z otoczeniem. Zarząd Budynków Komunalnych

w Krakowie będzie realizatorem przedmiotowego projektu w zakresie wyburzenia istniejących komórek oraz uporządkowania terenu. Zarząd

Zieleni Miejskiej w Krakowie będzie realizatorem projektu w zakresie zaprojektowania oraz wykonania ogólnodostępnego terenu zielonego i

zielonych miejsc postojowych.

14 BO.D17.17/22 Stop krzykom! Jak dogadać się z

dziećmi? Bezpłatne warsztaty

20 000,00 Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji

między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję

profilaktyczną. Realizacja projektu w przestrzeni lokalu Programu Aktywności Lokalnej "Zesławice i Kantorowice", funkcjonującego w

strukturach MOPS, będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

15 BO.D17.19/22 Śmiech to zdrowie - parkowe

spotkanie z kabaretem w Wadowie

40 000,00 Podtrzymywanie relacji sąsiedzkich, integracja społeczności lokalnej. Propagowanie zdrowego trybu życia - bo przecież śmiech to zdrowie,

zwłaszcza na wolnym powietrzu w otoczeniu pięknego parku.

16 BO.D17.21/22 Niedzielne rodzinne biegi

rekreacyjne w parku Zielony Jar

6 000,00 Projekt przewiduje organizację biegów rodzinnych w każdą niedzielę od początku marca do końca października przy estradzie w parku

Zielony Jar.

17 BO.D17.24/22 Grębałów ul. Styczna remont

nakładki asfaltowej

430 000,00 Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową poprawi komfort osób korzystających z ulicy Stycznej.

18 BO.D17.25/22 Boisko Zielony Jar-oświetlenie,

małe bramki

250 000,00 Projekt zakłada doposażenie boiska do piłki nożnej wraz wykonaniem instalacji oświetlenia na terenie parku „Zielony Jar”. Montaż oświetlenia

pozwoli na korzystanie z boiska po zmroku, zwiększy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na jego terenie. Ponadto, teren

stanie się bardziej atrakcyjny i zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

19 BO.D17.26/22 Stawiamy na TEATR D.K. DUKAT gr

teatralna dzieci i dorosłych

10 400,00 Dobra i długotrwała współpraca pomiędzy Klubem Dukat, Przedszkolem nr 112 i społecznością lokalną Grębałowa. Poszerzenie ofert

artystycznej i kulturalnej Klubu Dukat.

20 BO.D17.27/22 Ogród Owocowy przy ul. Jagiełły 20 000,00 Uzasadnienie wykonania zadania Projekt zakłada uzupełnienia sadu o krzewy owocowe jak maliny, jeżyny, porzeczki oraz jagody

kamczackie. Doposażenie sadu o nowe rośliny zwiększy atrakcyjność terenu i zachęci do korzystania z niego dzieci i innych Mieszkańców.

Działania te mają także zwiększyć łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie i poprawić estetykę Dzielnicy XVII.

21 BO.D17.28/22 Błonie 4.0 250 000,00 Projekt ma na celu doposażenie Błoni Kantorowickich. Realizacja zadania przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału terenu oraz

uatrakcyjni go pod względem sportowym, kulturalnym oraz przyrodniczym.

22 BO.D17.30/22 Dynamiczne Zakole 375 200,00 Zwiększenie i ubogacenie oferty kulturalno-artystycznej Klubu Zakole, skierowanej do mieszkańców Kantorowic. Integracja społeczności

lokalnej.



Lp. Numer

ewidencyjny

Tytuł zadania Szacunkowy

koszt

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów

odrzuconych

23 BO.D17.34/22 Piłkarskie marzenia na Wzgórzach

Krzesławickich

120 100,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XVII bez względu na przynależność klubową.

ODRZUCONY

1 BO.D17.1/22 Trampoliny dla os. Krzesławice Projekt zakłada montaż wieloosobowej trampoliny ziemnej jako doposażenia placu zabaw przy ul. Wańkowicza. Wydział Skarbu Miasta UMK

przekazał negatywną opinie w sprawie realizacji zadania na wskazanej lokalizacji tj. dz. nr. 557, 564 obręb 44 jednostka ewidencyjna Nowa

Huta. Treść opinii: 557 - działka oddana w trwały zarząd (udział 1627/2157 części) na rzecz ZZM - decyzja PMK GS-02.6844.4.30.2016.AK z

dnia 06.06.2016 r. zmieniona decyzją GS-02.6844.4.30.2016.KZ z dnia 11.12.2020 r.GS-06 Działka nr 557 obręb 44 jedn. ewid. Nowa Huta

objęta jest umową dzierżawy na czas nieoznaczony nr GS-06.72243-4-314/03 (załącznik graficzny). GS.03 wniosek o zasiedzenie Zgodnie z

zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 7) które są planowane do realizacji na gruntach

nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta; 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami,

politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy

prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W

związku powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

2 BO.D17.13/22 Wykonanie chodnika przy ul.

Lubockiej

W nawiązaniu do złożonego projektu do budżetu obywatelskiego BO.D17.13/22 „Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej”, Zarząd Dróg

Miasta Krakowa informuje, że budowa chodnika na wskazanym przez Wnioskodawcę odcinku ul. Lubockiej wymaga wykonania

następujących prac: - zarurowania istniejącego rowu na długości ok. 250 mb średnica rur min. 600 mm - budowy chodnika na długości ok.

250 mb (o szerokości 2 mb) - wymiana oświetlenia ulicznego na długości ok. 250 mb - wykonanie dedykowanego oświetlenia dla dwóch

nowych przejść dla pieszych - przebudowy 25m chodnika (o szerokości 2 mb) - wykonanie przykanalików z wpięciem do kanalizacji -ok.3 szt.

- odtworzenie asfaltu o szerokości ok. 0,5m na długości ok. 250 mb - uzyskania odstępstwa/ budowy kanału technologicznego (do wyceny

robót przyjęto wariant z uzyskaniem odstępstwa od konieczności budowy kanału technologicznego) Szacunkowy koszt realizacji

przedmiotowych prac wynosi: - opracowanie dokumentacji projektowej – 80 000 zł brutto - wykonanie robót budowlanych – 1 500 000 zł

brutto Dla wykonania ww. zadania uzyskano m.in. opinie jednostek: Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu znak: IR-01.7211.2.6.2022 z dnia

19.05.2022r., Zarządu Transportu Publicznego znak: TA.316.4.4.2022.AW z dnia 01.06.2022r., jednostki Klimat – Energia – Gospodarka

Wodna znak: WEU.461.1.708.2022 z dnia 14.06.2022r. Biorąc pod uwagę powyższe, koszt realizacji przekroczy kwotę: 651 983,46 zł brutto,

ustaloną jako Maksymalna wartość jednego projektu o charakterze dzielnicowym (dla dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie) w ramach IX

edycji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2022, co jest niezgodne z §17 ust. 1 pkt.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa.

3 BO.D17.16/22 Bezpieczne powroty do domu Zadanie odrzucone na podstawie §2, §17 ust. 1 pkt. 2 i 4 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Na podstawie

przeprowadzonej wizji lokalnej oraz uzyskanych opinii stwierdza się, że w celu realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę zadania należy

opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych oraz

wykonać roboty budowlane. Określa się konieczność wykonania około 1300 metrów chodnika. Zgodnie z otrzymanymi opiniami chodnik

należy budować o szerokości nie mniejszej niż 2 metry. W ramach projektowanego chodnika należy wykonać dedykowane oświetlenie

ciągów pieszych oraz przejść dla pieszych oraz zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną. Koszty realizacji inwestycji zostały oszacowane

na podstawie aktualnie prowadzonych inwestycji o podobnym charakterze między innymi w ramach Programu Budowy Chodników.

Szacowany koszty opracowania dokumentacji projektowej: 173 500 zł Szacowany koszt realizacji robót budowlanych około: 3 296 500 zł

Szacowany termin opracowania dokumentacji projektowej: około 16 miesięcy. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt że wskazane kwoty są

szacunkowe, a dokładniejsze wartości są możliwe do określenia dopiero na podstawie opracowań takich jak koncepcja lub dokumentacja

projektowa. W trakcie dalszej analizy stwierdzono, że na przedmiotowym odcinku prowadzone jest obecnie zadanie budżetowe nr

ZDMK/T1.34/22 Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy) Biorąc pod uwagę powyższe: 1.

Zaprojektowanie oraz wybudowanie chodnika we wskazanych zakresach, jest niezgodne pod względem limitów finansowych Budżetu

Obywatelskiego dla Dzielnicy XVII który wynosi 651 983,46 zł. 2. zadanie na chwilę obecną stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście

planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta w związku z realizacją zadania dot.

budowy oświetlenia przy ul. Wadowskiej 3. ocena czasu realizacji oparta na podstawie danych o czasie realizacji wszystkich podobnych

projektów lub podobnych etapów realizacji przewiduje czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

niezbędnej decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych na około 16 miesięcy (projektowanie 2023-2024r., realizacja 2025r).

4 BO.D17.18/22 Plac zabaw w Węgrzynowicach "Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci na działce zlokalizowanej jest w Krakowie przy ul. Węgrzynowickiej. Wydział Skarbu Miasta

UMK przekazał negatywną opinie w sprawie realizacji zadania na wskazanej lokalizacji tj. dz. nr. 148/1 obręb 60 jednostka ewidencyjna Nowa

Huta. Treść opinii: GS-08 Działka nr 148/1 obręb 60 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest postępowaniem o ustanowienie służebności przesyłu
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na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację istniejącej infrastruktury energetycznej. Postępowanie jest na

etapie sporządzania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Biuro Planowania Przestrzennego przekazał negatywną opinie w

sprawie realizacji zadania na wskazanej lokalizacji. Zgodnie z ustaleniami Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ""Wadów -

Węgrzynowice ZP2"", nie ma możliwości realizacji budowy placu zabaw we wskazanym miejscu. Dotatkowo dokument Kierunków (KRIZTZ)

wskazuje ten teren do objęcia ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy Doliny Potoków Kościelnickiego i Węgrzynowickiego; Przyroda

- większość powierzchni działki zajmują łąki wilgotne i zmienino wilgotne oraz bagienny las olchowy o wysokim i bardzo wysokim walorze

botanicznym, pozostałą część działki porasta szuwar trzcinowy. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13

lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami,

programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności

przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym

projekt opiniuje się negatywnie.

5 BO.D17.20/22 Zatoki parkingowe przy ul.

Architektów (blok nr 13)

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Uzasadnienie Projekt zadania

zakłada wybudowanie miejsc postojowych w miejscu istniejącego chodnika na wysokości bloku nr 13 przy ul. Architektów. Szerokość

chodnika w tym miejscu wynosi 2 m (nie wliczając krawężnika i obrzeża). Z uwagi na plany Zarządu Transportu Publicznego uruchomienia

nowej linii autobusowej kursującej ulicą Architektów, zachodzi konieczność zachowania 7 metrów szerokości jezdni. Parametry techniczne

docelowego układu drogowego (w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), muszą spełniać

wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późń. zm.). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem dla realizacji zadania

konieczne byłoby posiadanie do dyspozycji terenu o szerokości ok. 3,25 m dla miejsc postojowych usytuowanych równolegle do jezdni (w

tym 2,5 m na zatokę postojową) przy założeniu, że wzdłuż miejsc postojowych wykonana byłaby tylko opaska o szerokości 0,75 m (wliczając

obrzeże i krawężnik) , natomiast główny ciąg komunikacyjny (niezbędny celem zapewnienia ciągłości ruchu pieszego) stanowiłby chodnik

zlokalizowany wzdłuż budynku nr 13. Dodatkowo należałoby zarezerwować teren na przebudowę istniejącego oświetlenia ( przesunięcie

słupów oświetleniowych). W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych miejsc postojowych związana byłaby z wejściem w teren

zielony i wycinką drzew, rosnących bezpośrednio przy istniejącym chodniku. Inwestycja kolidowałaby z wieloma drzewami takimi jak klon,

jesion i robinia na działce nr 300/1 obr. 10 Nowa Huta Ww. drzewa są w dobrym stanie fitosanitarnym. Z uwagi na powyższe zasadne jest

zachowanie i ochrona istniejących drzew, co w opinii Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Kształtowania Środowiska wyklucza możliwość

realizacji zadania. Proces planowania i realizacji inwestycji winien być zgodny z Uchwałą Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22

stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Ww. Uchwała zobowiązuje podmioty zarządzające

nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, w tym komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, gminne jednostki organizacyjne

i Spółki Miejskie do dbałości o drzewa, podejmowanie działań zmierzających do zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew na

obszarze Krakowa, w szczególności w ramach prowadzonych procesów inwestycyjnych. W tym przypadku należy jednoznacznie stwierdzić,

że bez usunięcia kolidujących drzew inwestycja jest niemożliwa do realizacji. Ponadto przedmiotowy odcinek ul. Architektów od ulicy Zielony

Jar do ulicy Jarzębiny przeszedł generalny remont w 2021 roku i podlega gwarancji na wykonane prace do 11.04.2027 r.

6 BO.D17.22/22 Budowa ścieżki asfaltowej do SP nr

129

Projekt przewiduje budowę ścieżki asfaltowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 129 im. K. Makuszyńskiego. Wydział Skarbu Miasta UMK

przekazał negatywną opinię w sprawie realizacji zadania na wskazanych lokalizacji tj. dz. nr. 226, 207/12 obręb 60 jednostka ewidencyjna

Nowa Huta. Treść opinii: GS-11 Działka nr 207/12 obręb 10 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest postępowaniem o zwrot prowadzonym w trybie

art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta Krakowski. dz. 226 obręb 10 jedn.

ewid. Nowa Huta jest własnością Spółdzielni. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przekazuje informacje, że nie występuje

możliwość budowy ścieżki we wskazanym miejscu. Na terenie tym występuje liczne i gęste zadrzewienie, niemożliwe jest, aby nie uszkodzić

korzeni, które wystają także ponad poziom gruntu oraz pni drzew. """"Dziki"""" teren, o którym mowa w opisie projektu stanowi zieleniec

utrzymywany jako EKOSTREFA, w związku z czym takie jest jego założenie. Teren jest regularnie sprzątany z zanieczyszczeń komunalnych.

Ponadto niezasadnym jest budowa fragmentu ciągu w kierunku osiedla — spowoduje to wejście pieszych wprost na parking osiedlowy bez

możliwości kontynuacji bezpiecznego przejścia. Z uwagi na istniejący teren zachodzi konieczność wycinki dużej ilości drzew i zieleni niskiej.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami

Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

7 BO.D17.23/22 Kantorowice podświetlają dzielnicę

(ul. Petöfiego)

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy
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8 BO.D17.29/22 Łuczanowice ratują Kopiec Lutrów

od zapomnienia

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4,7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Uzasadnienie Projekt zadania

zakłada przekształcenie drogi polnej gruntowej która stanowi dojazd do pól i zamianę na ścieżkę pieszą , rowerową oraz wyrównanie wraz z

utwardzeniem tłuczniem na długości ok. 1 km. o szerokości ok 2 metry . Droga zlokalizowana jest pomiędzy ulicą Kalwińską a ogródkami

działkowymi przy ulicy Sybiraków, na terenach rolniczych, które nie podlegają ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Proponowane dwa warianty ścieżek przechodzą przez działki prywatne i nie mogą być łącznikami dojścia

do sięgacza drogi i ulicy Sybiraków : działki ewidencyjne nr 28/4, 28/6, 27/10, 27/11, 27/12, 26, 25, 24/3, 23, 22, 21/1, 21/4, 20, 19, 18, 17,

16, 15, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/17, 119/18, 119/77, 122/1, 119/8, 119/7, 119/74 obr. 13 jedn. ewid.

Nowa Huta oraz 112, 113, 210/1 obr. 14 jedn. ewid. Nowa Huta zgodnie z danymi egib stanowią własność osób fizycznych, działki 29/1 i 29/2

obr. 13 jedn. ewid. Nowa Huta zgodnie z danymi egib stanowią własność Gminy Kraków we władaniu Polskiego Związku Działkowców

Okręgowego Zarządu Małopolski, działki ewidencyjne nr 213 i 212/1 obr. 14 jedn. ewid. Nowa Huta zgodnie z danymi egib stanowią własność

Gminy Kraków oraz posiadają oznaczenie użytku "dr", działka ewidencyjna nr 165/2 obr. 13 jedn. ewid. Nowa Huta zgodnie z danymi egib

stanowi własność osób fizycznych i Gminy Kraków (udział Gminy 1014/2160 cz.) Ponadto przekształcenie ww. drogi na ścieżkę pieszo-

rowerową o szerokości 2 metry (brak możliwości poszerzenia z uwagi na wąski pas drogowy) spowodowałoby zakaz korzystania z ciągników i

maszyn rolniczych.

9 BO.D17.31/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

10 BO.D17.32/22 Świętujmy razem! - Piknik Budżetu

Obywatelskiego 2023

Projekt BO.D17.32/22 „Świętujmy razem! – Piknik Budżetu Obywatelskiego” odrzucony z uwagi na niespełnienie wymagań zawartych w § 17

ust. 1 pkt 5) Uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa, tj. „ W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: (…) 5) które wymagają współpracy

instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w

formie oświadczenia.”

11 BO.D17.33/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

12 BO.D17.35/22 Kantorowice łączą się ze światem Zadanie odrzucone na podstawie §2 i §17 ust. 1 pkt. 2, 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Uzasadnienie Projekt zadania

zakłada naprawę drogi polnej, wyrównanie i utwardzenie tłuczniem na długości ok. 1 km. W chwili obecnej droga praktycznie nie istnieje, jest

to bardzo zarośnięty drzewami, krzewami i samosiewami teren, na części jest zajeżdżona droga gruntowa. Zadanie ma zatem charakter

inwestycyjny wieloletni, dla realizacji zadania konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Droga zlokalizowana jest pomiędzy ul.

Zakole a ul. Stary Gościniec, na terenach rolniczych, które nie podlegają ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. W trakcie sporządzania są obecnie dwa miejscowe plany: - ,,Dla wybranych obszarów przyrodniczych

miasta Krakowa” – - „Obszaru ,,Kantorowice”(zachodnie i wschodnie obrzeże) Uchwalone plany miejscowe określą zasady ochrony i

kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, zgodnie z zasadami

zrównoważonego rozwoju oraz integrację terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Ponadto celem planu jest ochrona terenów

zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz obiektów zabytkowych. Z uwagi na brak miejscowych planów nie jest na dzień dzisiejszy znany

docelowy przebieg drogi. Natomiast projekt planu dla Etap B (Podetap 7) – 138 dopuszcza w Terenach rolniczych 138.R.1 wykonanie jedynie

dojść pieszych i trasę rowerową. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Art. 50. 1.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Art. 59. 1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca

na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Z uwagi na powyższe, postępowanie w sprawie wydawanych decyzji jw. może

zostać zawieszone do czasu uchwalenia miejscowych planów. Szacunkowy koszt wykonania drogi wynosi około 860 000 zł brutto. Kwota

zawiera opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem dendrologicznym, wytyczenie geodezyjne trasy, karczowanie terenu –

usunięcie drzew, krzewów, samosiewów, korytowanie drogi i utwardzenie tłuczniem. Z uwagi na rosnące ceny kosztów inwestycji podana

kwota może ulec zwiększeniu. Z uwagi na wymagany cykl wieloletni i brak uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego inwestycja może nie być możliwa do realizacji w cyklu dwuletnim a ponadto szacunkowy koszt jej przewyższa limit finansowy

na budżet obywatelski na terenie Dzielnicy XVII.

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA

PRZYJĘTY
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1 BO.D18.1/22 Więcej Wiosny w Nowej Hucie 150 000,00 Projekt zakłada obsadzenie wczesnowiosennymi roślinami cebulowymi i kwitnącymi krzewami nowohuckich podwórek, zielonych skwerów i

ciągów komunikacyjnych na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta. Inwestycja przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych okolicy, co

wpłynie na poprawę samopoczucia mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

2 BO.D18.3/22 Mikro Łąki Kwietne 200 000,00 Projekt zakłada utworzenie łąk kwietnych w ciągu miejsc postojowych na os. Szkolnym. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia

estetyki i bioróżnorodności miejsca.

3 BO.D18.4/22 Nowohuckie Pikniki Podwórkowe 100 000,00 Budowa międzypokoleniowych relacji sąsiedzkich. Aktywizajca oraz integracja społeczności lokalnych. Przeciwdziałania stereotypom na

temat młodzieży i seniorów.

4 BO.D18.5/22 Jaśniej w Nowej Hucie! 450 000,00 Wymiana słupów i opraw na nowohuckich osiedlach poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Wpłynie również na stan istniejącej

infrastruktury oraz poprawi estetykę osiedla.

5 BO.D18.6/22 Murem za murkami! Ratujmy

zabytkowe murki w Nowej Hucie.

750 000,00 Renowacja zniszczonych zabytkowych murków zwiększy estetykę osiedli Nowej Huty oraz wpisze się w trend rewitalizacji zaniedbanych

elementów zabytkowej części miasta. Poprawi również komfort estetyczny i użytkowy mieszkańców.

6 BO.D18.8/22 Nie rdzewiejmy! Renowacja tablic

informacyjnych.

110 000,00 Celem projektu jest renowacja zabytkowych tablic informacyjnych. Realizacja zadania pozwoli na zachowanie zabytkowych elementów małej

architektury charakterystycznych dla Nowej Huty.

7 BO.D18.11/22 Kierowco, szanuj zieleń! 90 000,00 W ramach zadania planowane jest zrealizowanie kampanii informacyjnej oraz wykonanie rekultywacji zieleni na terenie dzielnicy XVIII Nowa

Huta. Realizacja projektu przyczyni się do uświadomienia kierowcom aspektu prawnego niewłaściwego parkowania na terenach zieleni.

Celem kampanii będzie zachęcenie kierowców do przestrzegania prawa.

8 BO.D18.12/22 Piknik na parkingu 16 600,00 Efektami długoterminowymi mogą być: integracja mieszkańców oraz zachęta do realizacji podobnych inicjatyw na innych parkingach w

Nowej Hucie.

9 BO.D18.13/22 Biblioteka – przyjazne miejsce 150 000,00 Poprawa estetyki i funkcjonalności biblioteki, zwiększenie dostępności do zbiorów bibliotecznych, utworzenie przestrzeni do prezentacji

wystaw oraz przestrzeni dla najmłodszych czytelników.

10 BO.D18.15/22 "3-TAK NA TAK" 7 000,00 Poprawa dostępu do książek poprzez zakup urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących, a także czytników e-booków, dostosowanie

oferty bibliotecznej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnością wzroku.

11 BO.D18.16/22 "TuCzytaMy" 40 000,00 Zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców Dzielnicy, wyrabianie nawyku czytania wśród najmłodszych, zaspokajanie potrzeb

uczestnictwa w kulturze. Uatrakcyjnienie zbiorów biblioteki poprzez zakup nowości książkowych, prenumeratę czasopism i zakup kodów do

platformy ebooków.

12 BO.D18.17/22 Suche Stawy trzymają formę 325 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

13 BO.D18.18/22 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA

OSÓB DOROSŁYCH

22 500,00 Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji, co może wpłynąć na poprawę ich sytuacji, zarówno na

rynku pracy, jak i w życiu codziennym. Kursy nauczą komunikacji w języku angielskim, przydatnej na co dzień, w podróżach i spotkaniach z

obcokrajowcami. Zajęcia grupowe dodatkowo ułatwią nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomogą w wymianie doświadczeń

między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji

międzypokoleniowej.

14 BO.D18.19/22 Rewitalizacja terenów zielonych w

osiedlu Centrum A 2-6-14

200 000,00 Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanych terenów zielonych na osiedlu Centrum A. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki

przestrzeni oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

15 BO.D18.20/22 Wolica - Klub Jedność mieszkańcy z

potencjałem

260 650,00 Podtrzymywanie relacji sąsiedzkich zbudowanych podczas poprzednich edycji projektu. Głównym celem projektu jest zaszczepienie w

uczestnikach kreatywności oraz zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu. Organizowane zajęcia mają wiele korzyści np. stanowią

idealne miejsce spotkań dzieci, rodziców i seniorów, sprzyjają zacieśnianiu relacji sąsiedzkich, otwierają społeczność lokalną na nowe

inicjatywy, zachęcają do wspólnego spędzania czasu oraz kształtują prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyjają ich

rozwojowi.
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16 BO.D18.21/22 Przylasek Wyciąski - strefa relaksu 360 000,00 Projekt zakłada montaż huśtawko-ławek otoczonych okręgiem w postaci alejek asfaltowych. Realizacja pozwoli na bezpieczne spędzanie

wolnego czasu na świeżym powietrzu.

17 BO.D18.22/22 Wrózenice - aktywnie po sąsiedzku 218 650,00 Realizacja projektu - kontynuacja działań, wpłynie na pogłębienie poczucia przynależności, integracji społeczności lokalnej i

międzypokoleniowej. Przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych oraz przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

18 BO.D18.23/22 Klub Pod Kasztanami - Integracja

mieszkańców Kościelnik

183 900,00 Aktywizacja społeczności lokalnej, budowa i podtrzymywanie relacji sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami Kościelnik. Poszerzenie oferty

kulturalno-edukacyjnej peryferyjnego osiedla Nowej Huty.

19 BO.D18.24/22 INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW Z

KLUBEM "HERKULES" BRANICE

483 100,00 Integracja mieszkańców trzech peryferyjnych osiedi Krakowa - Ruszcza, Przylasek Rusiecki, Wyciąż. Budowa i podtrzymywanie więzi

międzypokoleniowych. Aktywizacja społeczności lokalnej.

20 BO.D18.25/22 Wypocznij w parku na os.

Handlowym

70 000,00 Projekt zakłada zakupienie i montaż elementów małej architektury parkowej. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia przestrzeni

publicznej.

21 BO.D18.27/22 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W

RUSZCZY

300 000,00 Celem projektu jest doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego, poprzez zamontowanie nowych urządzeń zabawowych. Inwestycja

przyczyni się do zagospodarowania niedoposażonego placu zabaw, podniesie walory estetyczne terenu, stworzy bardziej atrakcyjną i

przyjazną przestrzeń, co zachęci mieszkańców do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu oraz integracji społecznej.

22 BO.D18.28/22 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

W BRANICAH

600 000,00 Projekt zakłada stworzenie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przeznaczonego do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego

szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze i motorowerze. Realizacja przyczyni się do edukowania dzieci i młodzieży w

aspektach znajomości ruchu drogowego. Podniesie to atrakcyjność Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

23 BO.D18.31/22 Stop krzykom! Jak dogadać się z

dziećmi? Bezpłatne warsztaty

20 000,00 Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji

między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję

profilaktyczną. Realizacja projektu w przestrzeni lokalu Programu Aktywności Lokalnej "Na Skarpie", funkcjonującego w strukturach MOPS,

będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

24 BO.D18.34/22 Moda na czytanie 14 400,00 Realizacja projektu powiększy księgozbiór Biblioteki Głównej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, poszerzając tym samym ofertę biblioteki dla

mieszkańców Nowej Huty. Z zakupionych książek czytelnicy będą mogli korzystać jeszcze przez wiele lat po zakończeniu projektu.

25 BO.D18.39/22 BEZPIECZNY RATOWNIK -

BEZPIECZNY NOWOHUCIANIN

270 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

26 BO.D18.43/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

6 200,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców

mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny -

zapoznanie mieszkańców dzielnicy z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między

młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

27 BO.D18.45/22 Zajęcia rehabilitacyjno ruchowe dla

seniorów

120 000,00 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pozytywnie opiniuje projekt nr BO.D18.45/22. Opiniowany projekt spełnia wymogi określone w

regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu powstanie miejsce, w którym seniorzy będą mogli zadbać o

poprawę swojej kondycji i sprawności ruchowej. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie będzie realizatorem przedmiotowego projektu w

zakresie wykonania remontu lokatorskiego przedmiotowego lokalu. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia będzie realizatorem projektu w

zakresie doposażenia lokalu we wskazany w projekcie sprzęt rehabilitacyjny.

28 BO.D18.46/22 Remont kamiennego murku na os.

Hutniczym

400 000,00 Projekt przewiduje rewitalizację zaniedbanego murku i chodnika na osiedlu Handlowym w przestrzeni ogólnodostępnej. Realizacja zadania

przyczyni się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa Mieszkańców i gości Dzielnicy XVIII Nowa Huta w przestrzeni publicznej.

29 BO.D18.49/22 Poprawa warunków uprawiania

sportu w Wyciążach

22 500,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
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30 BO.D18.53/22 OdNOWA Nowohuckich

PARKINGÓW - cz.1

110 000,00 Remont parkingu na os. Na Skarpie 41-42 zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Dodatkowo poprawi stan techniczny istniejącej

infrastruktury oraz wpłynie pozytywnie na estetykę osiedla.

31 BO.D18.54/22 Domki dla Jeży! Kontynuacja 40 000,00 Projekt zakłada posadowienie domków dla jeży oraz podjęcie działań kontrolnych w kolejnym roku. Realizacja zadania przyczyni się do

poprawy bytu jeży na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, oraz polepszy świadomość mieszkańców na temat pożytków i sposobów ochrony

tych zwierząt na terenie miasta.

32 BO.D18.55/22 NOWOHUCKIE letnie KINO

Nowohuckiego Centrum Kultury

268 000,00 Nowohuckie Centrum Kultury pozytywnie opiniuje projekt pn. "Nowohuckie Letnie Kino". Projekt ten stanowi rozwinięcie dotychczasowej

działalności kulturalno-edukacyjnej NCK, realizowanej w plenerze, tj. na terenach wokół budynków instytucji.

33 BO.D18.58/22 1000 biletów do teatru dla

nowohuckich seniorek i seniorów

78 000,00 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO. D18.58/22 „1000 biletów do teatru dla nowohuckich seniorek i

seniorów”. Jego realizacja pozwoli na bliższe zaznajomienie nowohuckich seniorów z lokalną instytucją kultury, z teatrem, który od zarania

działa partycypacyjnie, włączając i zachęcając do współtworzenia współczesnej kultury. Projekt zakłada regularną integrację osób starszych,

animację ich czasu wolnego w teatrze a dzięki spotkaniom pogłębionym seniorzy będą mieli okazję podyskutować z twórcami, lepiej

zrozumieć język teatralny. Za dystrybucję biletów i organizację spotkań byłby odpowiedzialny Teatr „Łaźnia Nowa”.

34 BO.D18.59/22 Piłkarskie marzenia w Nowej Hucie

- Hutnik Kraków

296 000,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XVIII bez względu na przynależność

klubową.

35 BO.D18.60/22 Piłkarskie marzenia w Nowej Hucie

- Krakus Nowa Huta

95 500,00 Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XVIII bez względu na przynależność

klubową.

36 BO.D18.61/22 Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie

Paradox

14 500,00 - umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury filmowej różnych gatunków -

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców -

poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i środowiskowych - budowa

porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

ODRZUCONY

1 BO.D18.2/22 Rowerowe wiaty na podwórkach w

Nowej Hucie

Projekt BO.D18.2/22 „Rowerowe wiaty na podwórkach w Nowej Hucie”. Uzasadnienie dla opinii NEGATYWNEJ. Zgłoszony projekt zakłada

budowę zadaszonych wiat rowerowych we wskazanych przez wnioskodawcę pięciu lokalizacjach na terenie Nowej Huty. Wskazana

lokalizacja nr 1. na terenie Przedszkola nr 102 na osiedlu Szkolnym 31 znajduje się na terenie zamkniętym należącym do przedszkola.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego Uchwałę Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa

z dnia 13 stycznia 2021 r, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty których efekty nie spełniają

kryterium ogólnodostępności. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa ogólnodostępność projektu definiowana jest

jako umożliwienie wszystkim albo ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w

ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub

urządzeń w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub

niedzieli. Z uwagi na to że teren przedszkola jest zamknięty i zgodnie z informacją przekazaną przez Panią dyrektor przedszkola nie ma

możliwości, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, otwarcia bramy i udostępnienia wejścia na teren wszystkim potencjalnie zainteresowanym

mieszkańcom propozycje lokalizacji wiaty w ww. lokalizacji opiniuje się negatywnie. Z uwagi na brak miejsca nie ma możliwości lokalizacji

wiaty przed przedszkolem, teren całkowicie zagospodarowany poprzez zieleń urządzoną, chodniki i miejsca postojowe. Wskazana lokalizacja

nr 2. os. Szkolne 37 – okolice przystanku autobusowego i nr 4. – osiedle Szkolne 18 – chodnik na końcu parkingu w miejscu gdzie obecnie są

stojaki rowerowe Znajdują się przy drogach publicznych al. Solidarności i ul. Stanisława Wojciechowskiego. Zgodnie z pozyskaną opinią

Miejskiego Konserwatora Zabytków ww. obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej

Huty” (Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXII/1362/13 z dnia 4 grudnia 2013 r.). Zapisy Planu w § 7 wykluczają lokalizację takich budowli jak

wiaty rowerowe od strony dróg publicznych. Dodatkowo, ww. lokalizacje znajdują się na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132, decyzją z 30.12.2004 r. Ze względu na wymienioną we wpisie ochronę zieleńców należy

uwzględnić istniejące drzewa oraz konieczność zachowania większości z nich, jak również ograniczyć ingerencję w trawniki. Zgodnie z § 17

ust.1 pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego Uchwałę Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13

stycznia 2021 r, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które naruszałyby obowiązujące przepisy

prawa, w związku z powyższym, propozycje lokalizacji wiaty w ww. lokalizacji opiniuje się negatywnie. Dodatkowo informujemy, że

lokalizacja os. Szkolne 37 – okolice przystanku autobusowego koliduje z inwestycją Zarządu Dróg Miasta Krakowa pn. Przebudowa torowiska

tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od pl. Centralnego do ul. Bulwarowej. Wskazana lokalizacja nr 3. Osiedle Szkolne 24-26 –
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miejsce przed szkołą znajduje się na terenie obecnie funkcjonującego parkingu, przy ulicy, budowa wiaty wiązałaby się z likwidacją części

miejsc postojowych na których brak, zgodnie z opinią pozyskaną przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wskazuje zarówno Rada Dzielnicy jaki i

sami mieszkańcy. Dodatkowo wskazać należy, że przedmiotowy teren jest gęsto uzbrojony, oraz tak jak powyższe lokalizacje objęty jest

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” (Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXII/1362/13 z

dnia 4 grudnia 2013 r.) oraz znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132,

decyzją z 30.12.2004 r. Zgodnie z § 17 ust.1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego Uchwałę Nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty

które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami. W związku z powyższym

wskazaną lokalizację opiniuje się negatywnie. Wskazana lokalizacja nr 5. Os. Szkolne 1-2 – podwórko znajduje się na terenie

zagospodarowanym poprzez sznury do suszenia bielizny, trzepak, ławeczkę przy wiacie śmietnikowej, oraz schody stanowiące dojście do

budynku. Analogicznie jak ww. lokalizacje przedmiotowy obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Centrum Nowej Huty” (Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXII/1362/13 z dnia 4 grudnia 2013 r.) oraz znajduje się na terenie układu

urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132, decyzją z 30.12.2004 r. Lokalizacja wiaty wiązałaby się z

koniecznością likwidacji obecnie wykorzystywanych przez mieszkańców miejsc do suszenia ubrań, trzepaka oraz ławeczki które jako

elementy zagospodarowania podlegają ochronie. Dodatkowym problemem jest kolizja z istniejącym uzbrojeniem i duże deniwelacje terenu.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego Uchwałę Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa

z dnia 13 stycznia 2021 r, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami. W związku z powyższym wskazaną lokalizację opiniuje się

negatywnie. Z uwagi na intensywne zagospodarowanie obszaru podwórka, oraz ze względu na wymienioną we wpisie do rejestru zabytków

ochronę drzew i zieleńców, istniejące uzbrojenie oraz znaczne różnice wysokości terenu nie ma możliwości zaproponowania wnioskodawcy

alternatywnej lokalizacji dla realizacji wiaty rowerowej.

2 BO.D18.7/22 Rozświetlone Choinki Podwórkowe Projekt zakłada ozdobienie choinek i drzewek światełkami i ozdobami na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Na etapie wstępnej

weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z

opinią przekazaną przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, przy realizacji zadania należałoby zaprojektować budowę skrzynek pośrednich,

osobno dla każdej lokalizacji. Koszt utrzymania takich skrzynek to ponad 30% wartości samego projektu. Zgodnie z regulaminem BO § 17

ust. 1 pkt.3 "w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które po realizacji generowałyby roczne

koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu, w przypadku projektów których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł." W

związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

3 BO.D18.9/22 Ogólnodostępne zajęcia biegowo-

ruchowe w Dzielnicy XVIII

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

4 BO.D18.10/22 Ogólnodostępne zajęcia biegowo-

ruchowe w Dzielnicy XVIII

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

5 BO.D18.14/22 Wygodny Parking przy Lasku

Mogilskim

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

6 BO.D18.26/22 Co z tą hutą? Zbadajmy zbiornik

gdzie kąpią się nasze dzieci

Zgłoszony projekt zakłada wykonanie „kompleksowych badań sozologicznych w rejonie zbiornika Przylasek Rusiecki, przekształconego w

kąpielisko miejskie". Projekt polega na wykonaniu w ramach badań sozologicznych: • przypowierzchniowych badań gleb i gruntów w obrębie

wierzchniej warstwy podłoża; • profilowań głębokościowych; • sondowań hydrogeochemicznych zbiornika; • badań składu chemicznego

próbek wody; • sprawozdania z przeprowadzonych badań wraz oceną zawartości oznaczanych składników oraz o ile będzie to zasadne ocenę

zagrożeń zdrowotnych. W ramach przeprowadzonej weryfikacji, na podstawie kryteriów wskazanych w regulaminie, w ocenie Wydziału

Kształtowania Środowiska mogą nie zostać spełnione wymogi, o których mowa: W § 1. ust 2. Ze środków budżetu obywatelskiego

finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu…oraz w § 17. ust 1.

W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 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; Ad § 1 ust 2 regulaminu: Zgodnie z art. 101 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), starosta (w przypadku Gminy Miejskiej Kraków – miasto na prawach powiatu –

prezydent) dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:1) ustalenie działalności mogącej

z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie

przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; 2) ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane

ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1; 3) analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
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4) w razie potrzeby - wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium… Przyjmując założenie

wnioskodawcy, iż ewentualne zanieczyszczenie terenu związane jest z działalnością kombinatu metalurgicznego, zauważyć należy, iż zakład

swoją działalność prowadził również po dniu 30 kwietnia 2007 r. Mając na uwadze powyższe, jak również definicję historycznego

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, przez które rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia

2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., wskazuje się, iż zadanie przedstawione w

projekcie BO.D18.26/22 nie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków. Ty samym projekt nie spełnia wymogu określonego w § 1 ust.

2 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa – Uchwała Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Ad § 17 ust. 1 pkt 8) regulaminu: Przeprowadzenie badań w sposób określony w

projekcie, pomija zupełnie konieczne dalsze działania określone przepisami prawa w zakresie ochrony powierzchni ziemi. W konsekwencji

wykrycia zanieczyszczeń gruntów należy uszczegółowić badania, celem okonturowania zanieczyszczenia, a następnie przeprowadzić

działania naprawcze lub remediacyjne. Natomiast kosztorys projektu nie przewiduje finansowania przeprowadzenia badań w sposób

wymagany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia

powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) – tj. zakresu badań, lokalizacji punktów w sekcjach, poboru prób na różnych głębokościach –

umożliwiający sporządzenie planu remediacji lub projektu działań naprawczych oraz nie przewiduje finansowania realizacji planu remediacji.

Aby obecny projekt uznać za kompletny, musiałby przewidywać kompleksowe finansowanie zarówno fazy badawczej, jak i fazy działań

remediacyjnych lub naprawczych. Tym samym projekt zakłada realizację jedynie części zadania – bez koniecznych do podjęcia działań

wynikających ze wskazanych powyżej przepisów prawa. Ponadto, w zgłoszeniu przedmiotowego projektu wskazano, iż jego realizacja pozwoli

na wskazanie lub wykluczenie zagrożenia zdrowotnego z tytułu zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz wód w obrębie kąpieliska w Przylasku

Rusiecki. Jednakże w ocenie jednostki weryfikującej, wykonanie tychże badań nie umożliwi dokonania:a) oceny źródła pochodzenia

zanieczyszczenia, gdyż stężenia substancji mogą wynikać z m. in. prowadzonej na obrzeżach Kombinatu produkcji rolnej (przekroczenia

stężeń pestycydów) czy ruchu samochodowego, co zaobserwowano w badaniach Wydziału Kształtowania Środowiska UMK

przeprowadzonych w 2019 r. w rejonie ul. Karowej i Dymarek. b) oceny zagrożeń zdrowotnych dla okolicznych mieszkańców oraz osób

korzystających z terenów rekreacyjnych, gdyż nie uchwalone są nadal przepisy prawne w oparciu, o które można by taką oceną sporządzić.

W kwestii innych oczekiwań przedstawionych w uzasadnieniu przedmiotowego projektu, wyjaśnia się, iż kąpielisko na „Przylasku Rusieckim”

(zbiornik nr 1 ul. Rzepakowa) wskazane w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr LXXXII/2328/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2022r.

jest kąpieliskiem, które funkcjonować będzie drugi rok. W poprzednim roku kąpielisko wyznaczone zostało Uchwałą Nr LVI/1615/21 Rady

Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2021r. W 2019 roku na przedmiotowym terenie funkcjonowało miejsce okazjonalnie wykorzystywane do

kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie (PPIS) na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 195 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym

do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), w ramach kontroli urzędowej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów

mikrobiologicznych pobranej ze zbiornika w obrębie którego zostało utworzone kąpielisko „Przylasek Rusiecki” stwierdził przydatność wody

do kąpieli w związku ze spełnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 tabela I w/w rozporządzenia.PPIS w Krakowie dokonał oceny

jakości wody pobranej ze zbiornika wodnego nr 1 w obrębie którego zostało utworzone kąpielisko o nazwie „Przylasek Rusiecki” po

zakończonym sezonie kąpielowym 2021. W dniu 16 czerwca 2021r. w ramach kontroli urzędowej nad jakością wody w kąpielisku została

pobrana jedna próba wody z przedmiotowego kąpieliska. Na podstawie sprawozdania z badań PPIS w Krakowie stwierdził, iż jakość wody w

kąpielisku jest przydatna do kąpieli i odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia. W trakcie funkcjonowania kąpieliska (od 1 lipca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.) wykonano jeszcze trzy badania wody. Wszystkie potwierdziły spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu jw.

Reasumując PPIS w Krakowie podsumowując sezon letni 2021 zaznaczył dobre przygotowanie przez organizatora w/w kąpieliska do sezonu

letniego, brak zgłoszeń (interwencji) dotyczących nieprzestrzegania przez organizatora reżimu sanitarnego określonego w zaleceniach

opracowanych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz brak zgłoszeń dotyczących złego stanu sanitarno – higienicznego na terenie

utworzonego kąpieliska, a analizy laboratoryjne wykazały brak przekroczeń badanych bakterii. Ponadto wskazuje się, iż zakres projektu

dotyczącą kompleksowych badań sozologicznych w rejonie zbiornika Przylasek Rusiecki, został w całości ujęty w projekcie dzielnicowym, pt.:

„ Co z tą hutą? Zbadajmy tereny wokół kombinatu” – BO.D18.52/22. Mając na uwadze powyższe Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu

Miasta Krakowa opiniuje negatywnie zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2022 w dniu 23.04.2022 r. dzielnicowy

projekt pn.: „Co z ta hutą? Zbadajmy zbiornik gdzie kąpią się nasze dzieci” (Numer projektu BO.D18.26/22).

7 BO.D18.29/22 Odpocznij na Al. Róż Celem projektu jest wymiana starych ławek i koszy na śmieci. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z opinią przekazaną przez Wydział Skarbu Miasta, działka nr 4/4

obręb 50 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest postępowaniem o zwrot prowadzonym w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta Krakowski. Z kolei według opinii przesłanej przez Biuro Rewindykacji i

Mienia, działka nr 1/4 objęta jest postępowaniami MR-02.6821.36.2019, które uniemożliwiają realizację przedmiotowego zadania w tej

lokalizacji. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu

obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia

stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami
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Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

8 BO.D18.30/22 OGRÓD SĄSIEDZKI W OSIEDLU

SPORTOWYM

Projekt przewiduje zrewitalizowanie terenu zielonego położonego w centrum osiedla Sportowego. Na etapie wstępnej weryfikacji

przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Według opinii przesłanej

przez Biuro Rewindykacji i Mienia, działka nr 1/4 objęta jest postępowaniami MR-02.6821.36.2019, które uniemożliwiają realizację

przedmiotowego zadania w tej lokalizacji. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4)

które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami

Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

9 BO.D18.32/22 Tu stoisz! Tablica z planem to

bardzo dobry plan.

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

10 BO.D18.33/22 Górka Kościelnicka-skwer z

miejscem rekreacji i placem zabaw

Celem projektu jest stworzenie skweru z miejscem rekreacji i placem zabaw. Na etapie weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Planowania

Przestrzennego, według obowiązującego na tym obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Wróżenice" dla

obszarów R8, Z6 i KDZ2 nie dopuszcza się lokalizacji przedmiotowego zadania. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazał, że w przypadku

realizacji projektu należy uwzględnić realizację chodnika — dojścia pieszego na długości przedmiotowej działki nr 26 obręb 23 jednostka

ewidencyjna Nowa Huta. Co znacznie podniosłoby koszt realizacji zadania oszacowany przez Wnioskodawczynię na już maksymalną kwotę

realizacji pojedynczego Budżetu Obywatelskiego na teren Dzielnicy XVIII Nowa Huta tj. 908 879,48 zł. Zwiększenie kosztów realizacji zadania

stałoby w sprzeczności z zapisami regulaminu BO. Dodatkowo zgłoszona lokalizacja znajduje się na terenie podmokłym, w pobliżu cieku ze

stagnującą wodą. Z tego powodu, miejsce może być nieodpowiednie do odpoczynku w okresie letnim. Wyklucza to również prowadzenie

inwestycji we wskazanej lokalizacji. W związku z powyższym projekt został odrzucony.

11 BO.D18.35/22 Zielona "Osiemdzisiątka" Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 80. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został

poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z opinią przekazaną przez Wydział Skarbu

Miasta, mową Nr GS-08.6853.4.3.2019.MD/A udostępniono działkę nr 7 obręb 48 jedn. ewid. Nowa Huta z przeznaczeniem pod budowę

infrastruktury technicznej na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zgodnie z aneksem Nr 3 umowa zachowuje ważność przez okres

36 miesięcy od daty jej zawarcia. Dodatkowo, działka nr 7 obręb 48 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest postępowaniem o zwrot prowadzonym

w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta Krakowski. Wyklucza to

prowadzenie inwestycji we wskazanej lokalizacji. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w

sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane

projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi

uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym projekt opiniuje się

negatywnie.

12 BO.D18.50/22 BUDOWA BOJSKA SPORTOWEGO

DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY UL.

RZEPAKOWEJ

Działka bez dojazdu i za mała na lokalizację boiska do piłki nożnej. Wymagana dokumentacja projektowa. Ponadto, w opinii tut. Jednostki

realizacja projektu wymagałaby zaangażowania większych środków finansowych, na co Wnioskodawca nie wyraził zgody.

13 BO.D18.51/22 Zamiana równoległych miejsc

parkingowych na skośne

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Wnioskowane zadanie

przewiduje zmianę sposobu parkowania z równoległych na skośne na wybranych ulicach Dzielnicy XVIII Nowa Huta m.in. na ulicy

Żeromskiego, Obrońców Krzyża, Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego i Alei Róż. W podanych lokalizacjach równoległe

parkowanie samochodów odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach na jezdni (ul. Wojciechowskiego), w zatokach parkingowych

zaprojektowanych do parkowania równoległego (ul. Obrońców Krzyża, Al. Róż, ul. Mościckiego) bądź ma szerokich chodnikach (ul.

Mościckiego). Głębokość miejsc postojowych dla samochodów zaparkowanych skośnie (45’) wynosi 4,8m natomiast dla stanowisk

postojowych do parkowania równoległego 2,5m. Dodatkowo minimalna szerokość jezdni manewrowej przy parkowaniu skośnym wynosi

3,5m. W sytuacji zmiany sposobu parkowania na skośne nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej szerokości, która pozwoliłaby

zachować minimalne wymiary jezdni i skośnego miejsca postojowego. Parkowanie w zaproponowany sposób spowodowałoby, że samochody

w części parkowałyby w zatoce a w części na jezdni bądź zajmowałyby dodatkową część jezdni w lokalizacjach gdzie obecnie parkowanie

wyznaczone jest na jezdni w sposób równoległy. Rozwiązanie takie nie dość że nie spełnia warunków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
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z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z późń. zm.) załącznik nr 2, 5.2.4 Linie

wyznaczające stanowiska postojowe, który określa sposób wyznaczania i minimalnych wymiarach stanowisk postojowych to dodatkowo

stwarzałoby zagrożenie dla uczestników ruchu. Ponadto, powołując się na przepisy prawa, nie ma możliwości wskazania innych miejsc na

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, w których byłaby możliwość zamiana sposobu parkowania z równoległego na skośne. Według opinii

Wydziały Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekt organizacji ruchu zawierający rozwiązania zawarte we wniosku nie mógłby zostać

zatwierdzony przez ww, Jednostkę pełniącą funkcję organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych. W związku z powyższym wniosek

zamiany równoległych miejsc parkingowych na skośne opiniuje się negatywnie.

14 BO.D18.52/22 Co z tą hutą? Zbadajmy tereny

wokół kombinatu

Zgłoszony projekt zakłada wykonanie „kompleksowych, niezależnych badań gleb, gruntów, wód podziemnych na terenach poprzemysłowych

wokół kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, celem określenia rzeczywistego stanu środowiska i jego wpływu na zdrowie

mieszkańców”. Projekt polega na wykonaniu: • przypowierzchniowych badań gleb i gruntów w obrębie wierzchniej warstwy podłoża; •

kompleksowych badań sozologicznych w rejonie zbiornika Przylasek Rusiecki; • sprawozdania z przeprowadzonych badań wraz oceną

zawartości oznaczanych składników oraz o ile będzie to zasadne ocenę zagrożeń zdrowotnych. W ramach przeprowadzonej weryfikacji, na

podstawie kryteriów wskazanych w regulaminie, w ocenie Wydziału Kształtowania Środowiska mogą nie zostać spełnione wymogi, o których

mowa: W § 1. ust 2. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań

własnych gminy lub zadań własnych powiatu…oraz w § 17. ust 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane

projekty: 3) które, w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne

koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu; 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we

władaniu Miasta; 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; Ad § 1 ust 2 regulaminu:

Zgodnie z art. 101 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), starosta (w

przypadku Gminy Miejskiej Kraków – miasto na prawach powiatu – prezydent) dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych

zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez: 1) ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; 2) ustalenie listy substancji

powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1; 3) analizę

dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi; 4) w razie potrzeby - wykonanie pierwszego etapu badań

zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium… Wstępna analiza działek wskazanych w ramach projektu i wytypowanych do badań

geośrodowiskowych, nie potwierdza założenia wskazanego w „Krótkim opisie propozycji zadania”, iż są to tereny poprzemysłowe. Przyjmując

założenie wnioskodawcy, iż ewentualne zanieczyszczenie terenu związane jest z działalnością kombinatu metalurgicznego, zauważyć należy,

iż zakład swoją działalność prowadził również po dniu 30 kwietnia 2007 r. Mając na uwadze powyższe, jak również definicję historycznego

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, przez które rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia

2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., wskazuje się, iż zadanie przedstawione w

projekcie BO.D18.52/22 nie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków. Ty samym projekt nie spełnia wymogu określonego w § 1 ust.

2 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa – Uchwała Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Ad § 17 ust 1 pkt 3) regulaminu: Z uwagi na planowanie większości badań gruntów w

bezpośredniej lokalizacji pasów drogowych w obrębie wierzchniej, najbardziej zanieczyszczonej warstwy podłoża, nieuniknionym mogą być

przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1

września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). W zależności od

zakwalifikowania pochodzenia w/w przekroczeń, przepisy prawa w postaci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U z

2020 r., poz. 2187), definiują podjęcie dalszych czynności, polegających na zgłoszeniu tego faktu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony

Środowiska oraz podjęcie odpowiednio działań zmierzających do przeprowadzenia remediacji lub działań w celu ograniczenia szkody w

środowisku / działań naprawczych. W obu przypadkach ewentualne dalsze czynności określone przepisami prawa, mogą generować

znaczące koszty roczne przekraczające 20% wartości projektu. Ad § 17 ust. 1 pkt 7) regulaminu: W projekcie wskazano 75 lokalizacji

stanowiących odrębne nieruchomości, na których miałyby zostać przeprowadzone badania geośrodowiskowe. Analiza własności

przedstawionych działek wykazała, iż działki nr: 33/3 obr. 20 Nowa Huta, 350 obr. 33 Nowa Huta, 53 obr. 34 Nowa Huta, 32/14 i 48 obr. 42

Nowa Huta, 272/2 obr. 46 Nowa Huta, 27/2 obr. 48 Nowa Huta, nie należą i nie pozostają we władaniu Miasta, a działka nr 337 obr. 39 Nowa

Huta nie znajdują się w ogóle w rejestrze gruntów Gminy Miejskiej Kraków. Ad § 17 ust. 1 pkt 8) regulaminu: Przeprowadzenie badań w

sposób określony w projekcie, pomija zupełnie konieczne dalsze działania określone przepisami prawa w zakresie ochrony powierzchni ziemi.

W konsekwencji wykrycia zanieczyszczeń gruntów należy uszczegółowić badania, celem okonturowania zanieczyszczenia, a następnie

przeprowadzić działania naprawcze lub remediacyjne. Natomiast kosztorys projektu nie przewiduje finansowania przeprowadzenia badań w

sposób wymagany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia

powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) – tj. zakresu badań, lokalizacji punktów w sekcjach, poboru prób na różnych głębokościach –

umożliwiający sporządzenie planu remediacji lub projektu działań naprawczych oraz nie przewiduje finansowania realizacji planu remediacji.
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Aby obecny projekt uznać za kompletny, musiałby przewidywać kompleksowe finansowanie zarówno fazy badawczej, jak i fazy działań

remediacyjnych lub naprawczych. Tym samym projekt zakłada realizację jedynie części zadania – bez koniecznych do podjęcia działań

wynikających ze wskazanych powyżej przepisów prawa. Ponadto, w zgłoszeniu przedmiotowego projektu wskazano, iż jego realizacja pozwoli

na wskazanie lub wykluczenie zagrożenia zdrowotnego oraz dostarczy wiarygodnych danych z zakresu jakości środowiska, w tym wód w

obrębie „planowanego kąpieliska w Przylasku Rusiecki”, w związku z długotrwałą działalnością kombinatu metalurgicznego. Jednakże w

ocenie jednostki weryfikującej, wykonanie tychże badań nie umożliwi dokonania: a) oceny źródła pochodzenia zanieczyszczenia, gdyż

stężenia substancji mogą wynikać z m. in. prowadzonej na obrzeżach Kombinatu produkcji rolnej (przekroczenia stężeń pestycydów) czy

ruchu samochodowego, co zaobserwowano w badaniach Wydziału Kształtowania Środowiska UMK przeprowadzonych w 2019 r. w rejonie ul.

Karowej i Dymarek. b) oceny zagrożeń zdrowotnych dla okolicznych mieszkańców oraz osób korzystających z terenów rekreacyjnych, gdyż

nie uchwalone są nadal przepisy prawne w oparciu, o które można by taką oceną sporządzić. W kwestii innych oczekiwań przedstawionych w

uzasadnieniu przedmiotowego projektu, wyjaśnia się: a) kąpielisko na „Przylasku Rusieckim” (zbiornik nr 1 ul. Rzepakowa) wskazane w

uchwale Rady Miasta Krakowa Nr LXXXII/2328/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2022r. jest kąpieliskiem, które funkcjonować

będzie drugi rok. W poprzednim roku kąpielisko wyznaczone zostało Uchwałą Nr LVI/1615/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2021r.

W 2019 roku na przedmiotowym terenie funkcjonowało miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Krakowie (PPIS) na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 195 z

późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz.

255), w ramach kontroli urzędowej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych pobranej ze

zbiornika w obrębie którego zostało utworzone kąpielisko „Przylasek Rusiecki” stwierdził przydatność wody do kąpieli w związku ze

spełnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 tabela I w/w rozporządzenia. PPIS w Krakowie dokonał oceny jakości wody pobranej ze

zbiornika wodnego nr 1 w obrębie którego zostało utworzone kąpielisko o nazwie „Przylasek Rusiecki” po zakończonym sezonie kąpielowym

2021. W dniu 16 czerwca 2021r. w ramach kontroli urzędowej nad jakością wody w kąpielisku została pobrana jedna próba wody z

przedmiotowego kąpieliska. Na podstawie sprawozdania z badań PPIS w Krakowie stwierdził, iż jakość wody w kąpielisku jest przydatna do

kąpieli i odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia. W trakcie funkcjonowania kąpieliska (od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.)

wykonano jeszcze trzy badania wody. Wszystkie potwierdziły spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu jw. Reasumując PPIS w

Krakowie podsumowując sezon letni 2021 zaznaczył dobre przygotowanie przez organizatora w/w kąpieliska do sezonu letniego, brak

zgłoszeń (interwencji) dotyczących nieprzestrzegania przez organizatora reżimu sanitarnego określonego w zaleceniach opracowanych w

związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz brak zgłoszeń dotyczących złego stanu sanitarno – higienicznego na terenie utworzonego

kąpieliska, a analizy laboratoryjne wykazały brak przekroczeń badanych bakterii. b) Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w 2020 r. w

odpowiedzi na interpelację radnego, poinformowała, iż w toku realizacji zadań statutowych, bierze pod uwagę racjonalne przesłanki, które

uzasadniają konieczność przeprowadzenia badań sozologicznych, analizując m.in.: wykonane w latach wcześniejszych ekspertyzy; odległość

danej nieruchomości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, itp. W 2020 r. prowadzone były przez spółkę badania sozologiczne i

geotechniczne na obszarze obejmującym ok. 140 ha. Realizując działania inwestycyjne Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. uwzględnia

każdorazowo ryzyko konieczności przeprowadzenia prac mających na celu remediację terenu. Ponadto wskazuje się, iż część projektu

dotyczącą kompleksowych badań sozologicznych w rejonie zbiornika Przylasek Rusiecki, w tym samym zakresie została ujęta w projekcie

dzielnicowym, pt.: „ Co z tą hutą? Zbadajmy zbiornik gdzie kąpią się nasze dzieci” – BO.D18.26/22. Mając na uwadze powyższe Wydział

Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opiniuje negatywnie zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2022 w

dniu 25.04.2022 r. dzielnicowy projekt pn.: „Co z ta hutą? Zbadajmy tereny wokół kombinatu” (Numer projektu BO.D18.52/22).

15 BO.D18.56/22 Siłownia NOWOHUCKA pod

chmurką cz.1.

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej w Nowej Hucie. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z opinią przekazaną przez Wydział Skarbu Miasta, działka nr

20/32 obręb 48 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest postępowaniem o zwrot prowadzonym w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta Krakowski. Działka nr 20/32 obręb 48 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest

decyzją ZRID Nr nr 2/6740.4/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. znak AU-01-3.6740.4.16.2017.JZI o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

pn.: „Rozbudowa ulicy Tomickiego (droga gminna, klasy Z zbiorczej) wraz z odwodnieniem w Krakowie (…)”. Wyklucza to prowadzenie

inwestycji we wskazanej lokalizacji. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4)

które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami

Rady i zarządzeniami Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

16 BO.D18.57/22 Krakowskie karmniki i poidełka dla

ptaków

Celem projektu jest stworzenie karmników oraz poidełek dla ptaków wraz z tablicami edukacyjnymi informującymi o właściwym dokarmianiu

ptaków. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do

różnych jednostek. W przypadku montażu poideł z wodą stojącą zachodziłaby konieczność codziennego czyszczenia oraz wymiany wody. W
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przypadku montażu poideł podłączonych do sieci wodociągowej dodatkowo generowane byłyby wysokie koszty zarówno posadowienia

urządzenia, jak i jego utrzymania. Należy mieć na uwadze, że w przypadku poideł kluczowa jest ich czystość, której utrzymanie mogłoby być

potencjalnie utrudnione przez celowe ich zanieczyszczanie i akty wandalizmu. Montaż karmników negatywnie wpływa na naturalne

zachowania ptaków. Dodatkowo w karmnikach często wysypywany jest niewłaściwy dla ptaków pokarm (chleb, solone przekąski, resztki z

obiadu). Spożywanie takiego pożywienia prowadzi do wielu chorób, takich jak np. zespół chorobowy anielskie skrzydło (uniemożliwia ptakom

latanie, a tym samym migracje w miejsca rozrodu) lub nawet śmierci. Przyczynia się to do zmniejszenia populacji ptaków na terenie miasta.

Niezależnie od powyższego, w przypadku realizacji projektu konieczne byłoby przeprowadzanie okresowych kontroli stanu i czystości

karmników. Potencjalna realizacja projektu wymagałaby zatrudnienia przynajmniej jednego pracownika obsługującego poidła i karmniki

(utrzymanie czystości, kontrola pokarmu, wymiana wody), co daje koszt ok. 50 000,00 zł rocznie na wynagrodzenia. Dodatkowo należy

doliczyć również koszt utrzymania auta (ok. 20 000,00 zł rocznie). ZZM nie posiada obecnie samochodów, które mógłby przeznaczyć na ten

cel. Powyższa kalkulacja nie uwzględnia pozostałych kosztów, takich jak opłata za wodę, ewentualne naprawy. Minimalny, roczny koszt

opieki nad poidłami i karmnikami wyniósłby ok. 70 000,00 zł. Ponadto Wydział Skarbu UMK przekazał opinię dotyczącą realizacji zadania na

działce nr 27/4 obręb 51 jedn. ewid. Nowa Huta, która objęta jest 2 postępowaniami o zwrot prowadzonymi w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o

gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowe postępowania prowadzi Starosta Krakowski. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady

Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu

obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 3) które, w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys.

zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje

opinię negatywną.

17 BO.D18.62/22 LEGALne NOWOHUCKIe

GRILLillowanie przy NCKu!

Celem projektu jest stworzenie miejsca do grillowania z obiektami małej architektury oraz pojemnikiem na popiół. Na etapie wstępnej

weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z

opinią przekazaną przez Wydział Skarbu Miasta, działka nr 20/32 obręb 48 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest postępowaniem o zwrot

prowadzonym w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta Krakowski.

Dodatkowo, działka nr 20/32 obręb 48 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest decyzją ZRID Nr nr 2/6740.4/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. znak

AU-01-3.6740.4.16.2017.JZI o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Tomickiego (droga gminna, klasy Z

zbiorczej) wraz z odwodnieniem w Krakowie (…)”. Działka nr 20/9 obręb 48 jedn. ewid. Nowa Huta objęta jest umową dzierżawy nr

GS-06.KN.72243-994/05 na czas nieoznaczony z Nowohuckim Centrum Kultury. Co więcej, działka dz. 20/9 obr. NH-48 nie jest w utrzymaniu

Zarządu Zieleni Miejskiej, jest dzierżawiona przez NCK. Powoduje to brak możliwości realizacji zadań we wskazanych lokalizacjach. Ponadto

dla działki 20/9NH-48. W obowiązującym mpzp Łąki Nowohuckie we wskazanym, bezpośrednim sąsiedztwie NCK-u wyznaczono tereny usług,

których istniejące zagospodarowanie nie pozwala na wprowadzenie wnioskowanej funkcji. Południowa część wnioskowanej działki - teren

ZN.2 jest objęta ochroną w formie Użytku Ekologicznego a wnioskowana rekreacja nie spełnia zasad korzystania z obszarów

chronionych.Opinia negatywna dla działki 20/32NH-48. W obowiązującym mpzp Łąki Nowohuckie w przeważającej części wyznacza teren

ZN.2 – Tereny objęte formami ochrony przyrody, o podstawowym przeznaczeniu pod łąki, pastwiska- obszar UE (jak wyżej), na pozostałej

części działki wyznaczono teren ZP.2. Tereny zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne parki. Jest to

zadrzewiony teren Parku Kultury. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie i wysoki drzewostan opiniuje się negatywnie funkcję grillowania.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami

Prezydenta; 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

18 BO.D18.63/22 Pierwszy Krakowski chodnik

antysmogowy

Połączony z projektem o numerze BO.OM.85/22

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PRZYJĘTY

1 BO.OM.1/22 Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków bytowania drzew i krzewów oraz zwiększenie estetyki miasta, jak również będzie jednym z

kroków w kierunku adaptacji miasta w związku ze zmianami klimatycznymi.

2 BO.OM.2/22 SZYBCIEJ TRAMWAJEM! 400 000,00 Realizacja zadania pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo,czas i komfort podróży tramwajem. Zmniejszy się także hałas i wibracje wydawane

przez przejeżdżające tramwaje, co wpłynie na komfort życia mieszkańców z okolicznych bloków.
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3 BO.OM.4/22 ZADBAJMY O PLANTY BIEŃCZYCKIE-

SERCE BIEŃCZYC!

1 520 000,00 Projekt zakłada nasadzenia nowej roślinności, naprawę alejek oraz montaż urządzeń małej architektury na Plantach Bieńczyckich. Realizacja

zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

4 BO.OM.8/22 Młynówka Królewska – najdłuższy

park w Polsce!

1 100 000,00 Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, zakłada doposażenie parku Młynówka

Królewska m.in. w dodatkowe ścieżki, drogi rowerowe i strefy rekreacji. Inwestycja podniesie walory estetyczne parku, podniesie jego

atrakcyjność oraz pozwoli na komfortowy wypoczynek wśród zieleni. Przyczyni się to do aktywizacji i integracji mieszkańców, a ponadto

będzie służyć jako miejsce relaksu dla turystów.

5 BO.OM.11/22 Park Białe Morza 1 520 000,00 Realizacja projektu zakładającego utworzenie parku miejskiego na terenie Białych Mórz przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej i przyjemnej

przestrzeni do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Park będzie pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe i pozytywnie wpłynie na

komfort życia mieszkańców. Ostateczna forma parku zostanie ustalona na etapie konsultacji społecznych, a jego realizacja odbywać się

będzie w oparciu o ustalenia z Wnioskodawcami projektu budżetu obywatelskiego.

6 BO.OM.12/22 Renowacja Grobu, Pomnika Ofiar

Dąbia na Cmentarzu Rakowickim

369 000,00 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ocenia pozytywnie możliwość realizacji w 2023 roku zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego

2022 zadania polegającego na pracach konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Ofiar Pacyfikacji Dąbia w styczniu 1945 r.

zlokalizowanym na cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej (cmentarzu komunalnym) – na kwaterze LXVII, w rzędzie wschodnim.

Okazały pomnik nagrobny wykonany z kamienia (dolomitu) ustawiony na zbiorowej mogile jest pokryty warstwą szkodliwej tzw. fałszywej

patyny i zabrudzeń, występują na nim miejscowo ubytki i pęknięcia kamienia i spoinowania. Obiekt kwalifikuje się do prac konserwatorskich.

Na podstawie porównania kosztów przeprowadzonych w roku bieżącym oraz latach ubiegłych prac remontowo – konserwatorskich

zabytkowych pomników nagrobnych oraz pomników na grobach wojennych szacuje się koszt konserwacji przedmiotowego pomnika

nagrobnego wraz z obramieniem mogiły – na kwotę 369 000,00 zł. Przewidywane efekty zadania spełniają kryterium ogólnodostępności

(przedmiotowy grób z pomnikiem nagrobnym zlokalizowany jest na ogólnodostępnym cmentarzu komunalnym). Charakterystyka

długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu: Przeprowadzenie renowacji pomnika nagrobnego na grobie Ofiar Pacyfikacji

Dąbia zlokalizowanym na cmentarzu Rakowickim skutkować będzie przywróceniem właściwego wyglądu mogiły zbiorowej, która jest grobem

wojennym oraz wyrazem hołdu dla ofiar Pacyfikacji Dąbia, rozstrzelanych przez Niemców w styczniu 1945 r. Wykonanie zabiegów

konserwatorskich poprawi parametry wytrzymałościowe kamiennego pomnika oraz estetykę wzniesionego na grobie upamiętnienia.

Renowacja przedmiotowej mogiły zbiorowej wraz z okazałym pomnikiem nagrobnym będzie dodatkowo zwracać uwagę na grób Ofiar

Pacyfikacji Dąbia, a tym samym będzie przyczyniać się również do zwiększenia zainteresowania osób odwiedzających cmentarz tym

miejscem oraz historią Polski i losami mieszkańców Krakowa w czasie II wojny światowej.

7 BO.OM.13/22 Posadźmy drzewa na Rynku

Głównym!

1 520 000,00 Projekt zakłada posadzeni drzew w rejonie Rynku Głównego. Realizacja zadania zwiększy ilość cienia oraz przyczynią się do polepszenia

mikroklimatu panującego na Rynku oraz poprawi atrakcyjność centralnego punktu miasta.

8 BO.OM.14/22 Powrót drzew na Rynek Główny 1 520 000,00 Projekt zakłada posadzeni drzew w rejonie Rynku Głównego. Realizacja zadania zwiększy ilość cienia oraz przyczynią się do polepszenia

mikroklimatu panującego na Rynku oraz poprawi atrakcyjność centralnego punktu miasta.

9 BO.OM.19/22 NA RATUNEK! Zakup 15

zewnętrznych AED

105 000,00 Projekt zakłada zakup i montaż 15 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) na terenie Miasta Krakowa w miejscach

ogólnodostępnych. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest to ustanie mechanicznej czynności serca, które wymaga podjęcia

natychmiastowej interwencji przez świadków zdarzenia, tj. powiadomienie systemu ratownictwa medycznego, podjęcie resuscytacji

krążeniowo-oddechowej oraz zapewnienie dostępu do wczesnej defibrylacji. Defibrylacja wykonana w ciągu 3-5- minut od utraty

przytomności może zapewnić przeżywalność na poziomie 50-70%. Rozmieszczenie urządzeń AED w miejscach publicznych przynosi

korzystne efekty w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia (odnotowuje się poprawę wartości wskaźnika przeżywalności w przypadku

NZK). Rozbudowa miejskiej sieci AED o dodatkowo zakupione w ramach środków z budżetu obywatelskiego 15 urządzeń AED może

przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia na terenie Krakowa. Szacunkowy łączny koszt

realizacji zadania wynosi: 105 000,00 zł. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych

dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach. W związku z powyższym, zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego projekt pn. „NA

RATUNEK! Zakup 15 zewnętrznych AED”, po dokonaniu jego modyfikacji, w tym dzięki dostosowaniu do potrzeb realizowanego obecnie

programu polityki zdrowotnej, został pozytywnie zweryfikowany merytorycznie i pod względem prawnym.

10 BO.OM.20/22 ZAZIELEŃMY Prądnik! 150 000,00 Projekt zakłada utworzenie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony. Inwestycja poprawi czystość

powietrza i estetykę otoczenia. Nowe nasadzenia wpłyną pozytywnie na odbiór dzielnicy przez mieszkańców i turystów zachęcając do

spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

11 BO.OM.21/22 KSIĄŻKOMAT w twojej okolicy! 900 000,00 Wzrost czytelnictwa, ułatwienia w dostępie do księgozbioru Biblioteki Kraków dla mieszkańców miasta, wdrożenie nowych, innowacyjnych
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narzędzi umożliwiających pożyczanie książek i audiobooków poza godzinami pracy biblioteki.

12 BO.OM.22/22 Strawa pod Kopcem Wandy 150 000,00 Proponowane wydarzenie może być zrealizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała

nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa). Złożony projekt "Strawa pod Kopcem Wandy" ma potencjał by korzystnie wpłynąć na wizerunek Miasta

Krakowa a także Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Realizacja przedsięwzięcia poszerzy bezpłatną ofertę kulturalną liczbę dla krakowian w każdym

wieku. Będzie to miało także pozytywny wpływ na odbiór działań Miasta Krakowa w kierunku urozmaicenia i organizowania czasu wolnego

mieszkańców. Ponad to zlokalizowanie wydarzenia na Kopcu Wandy rozpromuje ten teren i może wpłynąć na zwiększenie potencjału

turystycznego Nowej Huty.

13 BO.OM.23/22 ROWEROWY KRAKÓW 1 520 000,00 Wybudowana ścieżka rowerowa o dł.600 m po południowej stronie ul.Lublańskiej wraz z montażem dwóch stacji naprawy rowerów w

następujących lokalizacjach;Park Miejski Bagry wielkie i Park Lotników Polskich.

14 BO.OM.24/22 Przystań Kajakowa na Szlaku

Kajakowym Dłubnia-Nowa Huta

500 000,00 Projekt zakłada budowę przystani kajakowej w sąsiedztwie Parku Krakowian przy ul. Bardosa, na szlaku kajakowym Dłubnia – Nowa Huta.

Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność przedmiotowego terenu oraz przyczyni się do rozpropagowania kajakarstwa wśród mieszkańców

Krakowa.

15 BO.OM.25/22 Przedszkolaki na Kajaki 30 000,00 Projekt zakłada udostępnienie kajaków z niezbędnym osprzętem chętnym rodzicom z dziećmi. Jego realizacja przyczyni się do

rozpropagowania kajakarstwa wśród najmłodszych.

16 BO.OM.26/22 Mistrzostwa Krakowa w

Tradycyjnym Koszeniu Łąk

Nowohuckich

250 000,00 Projekt zakłada organizację Mistrzostw Krakowa w Tradycyjnym Koszeniu Łąk Nowohuckich. Organizacja wydarzenia wpłynie pozytywnie na

integrację mieszkańców oraz poszerzy wiedzę na temat tradycyjnych metod koszenia.

17 BO.OM.33/22 Ulica Gustawa Pokrzywki do

remontu (I etap).

1 400 000,00 Wykonanie nakładki asfaltowej i remont istniejącego parkingu znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort

podróżowania zarówno mieszkańców jak i innych dojeżdżających do pracy, dostawców obsługujących placówki handlowe oraz osób

korzystających z tranzytu pomiędzy Al. Gen. Andersa i ul. M. Dąbrowskiej , jak również poprawi warunki parkowania.

18 BO.OM.34/22 #PROJEKT103 + Mega BOWL dla

BMX i SKateboard

1 250 000,00 Proponowana lokalizacja to miejsce, gdzie miłośnicy sportów będą mogli doskonalić swoje umiejętności. Wspólne spędzanie wolnego czasu

na świeżym powietrzu przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa a lokalna

społeczność się bardziej zintegruje. Projekt Budżetu Obywatelskiego Mega BOWL pod wiaduktem drogowym w ciągu ul. Turowicza

bezwzględnie musi spełniać poniższe warunki: 1. Budowa obiektów sportowych pod wiaduktem nie może utrudniać lub znacząco

uniemożliwiać dostępu do konstrukcji obiektu gwarantowanego przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, koniecznego w celu realizacji obowiązku

spoczywającego na zarządcy/właścicielu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektu i bezpieczeństwa użytkowników

zapisanego w Prawie Budowlanym. Niezbędne jest również zapewnienie dostępu do urządzeń odprowadzania wód opadowych z obiektu w

celu zapewnienia ich drożności i możliwości, wykonania napraw i remontów. 2. Niedopuszczalne jest wykonanie głębokich wykopów w

sąsiedztwie fundamentów podpór wiaduktu, gdyż wpłynęłoby na zmianę warunków posadowienia obiektu i mogłoby doprowadzić do

katastrofy budowlanej, 3. Zgodnie ze zmianami w przywołanym wyżej Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wprowadzonymi w 2019 roku wykorzystanie terenu pod obiektem wymaga,

oprócz zgody właściciela, uzyskania zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej . Dodatkowo konieczne jest

przeprowadzenie analizy inżynierskiej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji obiektu mostowego i zapewnienie dróg

ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. 4. Zapewnienie właściwego funkcjonowania zespołu obiektów sportowych wiąże

się z koniecznością budowy dodatkowej infrastruktury (np. dla umożliwienia wykorzystanie obiektów sportowych w nocy),i tym samym

ingerencją w konstrukcję estakady. Dodatkowo , zgodnie z Rozporządzeniem, pod obiektami mostowymi nie powinny być umieszczane

rozdzielnie , stacje energetyczne, transformatory.

19 BO.OM.36/22 U-DA-SIE ! Rewitalizacja Schodów

Kalwaryjska-Zamoyskiego

902 000,00 Rewitalizacja schodów o długości około 45 m spowoduje, że przywrócone zostaną walory techniczne i estetyczne niniejszego obiektu.

20 BO.OM.38/22 Krakowski festiwal sportów i

tradycji.

250 000,00 Beneficjentami proponowanego zadania są mieszkańcy Krakowa w każdym wieku bez ograniczeń. Zadanie jest zadaniem bezpłatnym dla

jego odbiorców i jest zadaniem ogólnodostępnym. Zadanie zakłada, że mieszkańcy będą mieli możliwość nie tylko spędzenia czasu na

świeżym powietrzu, ale również wyedukować się i poruszać, zarówno indywidualnie jak i w grupach.
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21 BO.OM.45/22 Lasery ku chwale Wojska Polskiego

- zbiórka dla MDK Korczaka

45 000,00 Celem projektu jest wyposażenie Młodzieżowego Domu Kultury im. J Korczaka w laser, który będzie wykorzystywany do prezentacji podczas

różnych wydarzeń i pokazów multimedialnych z okazji Święta Wojska Polskiego dla mieszkańców dzielnicy XVI Bieńczyce oraz mieszkańców

Krakowa. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia zainteresowania i upowszechnienia tradycji patriotycznych, nawiązujących do

środowiska lokalnego związanego z działalnością 2 Pułku Lotniczego oraz tradycją, obyczajami i historią Wojska Polskiego.

22 BO.OM.46/22 Nowości w Twojej bibliotece 200 000,00 Upowszechnianie wiedzy, promocja kultury, rozbudzanie potrzeb czytelniczych, integracja mieszkańców miasta, zwiększenie dostępu do

bezpłatnych kodów do e-booków, wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej o warsztaty, wydarzenia, spotkania, wystawy.

23 BO.OM.47/22 Rzeka Wisła nieodkryta ������

rodzinne mini wyprawy

254 600,00 Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców miasta Krakowa oraz ich rodzin do aktywnego spędzania czasu wolnego. Kajakarstwo

turystyczne wspaniale łączy wszystkie grupy pokoleniowe, a wyprawy kajakowe po Wiśle to niesamowity czas na relaks i aktywny

odpoczynek.

24 BO.OM.49/22 ZAGRAJMY W GRĘ PROWANSALSKĄ

- BULODROMY W CAŁYM KRAKOWIE

350 000,00 Projekt dotyczy budowy torów do gry w bule. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia.

Dodatkowo przybliży mieszkańcom ten mało popularny sport, przez co uatrakcyjni teren.

25 BO.OM.50/22 W zdrowym ciele zdrowy duch 135 000,00 Projekt zakłada montaż urządzeń do Street Workout. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni, zachęcając

mieszkańców z każdej z grup wiekowych do aktywnego spędzania czasu i pozwoli na poprawę sprawności fizycznej lokalnej społeczności.

26 BO.OM.51/22 Skwer w Podgórkach Tynieckich 435 000,00 Projekt zakłada rewitalizację terenu, stworzenie alejek spacerowych oraz montaż małej architektury i elementów zabawowych. Inwestycja

przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu dzielnicy, ogólnodostępna, zielona przestrzeń wpłynie korzystnie na samopoczucie

mieszkańców oraz nawiązywanie więzi społecznych.

27 BO.OM.56/22 999 000 zł na Park Kurdwanowski 999 000,00 Projekt zakłada dofinansowanie rewitalizacji Parku Kurdwanowskiego. Jego realizacja pozwoli na szybsze zakończenie prac w ww. zakresie.

28 BO.OM.58/22 TOALETY PUBLICZNE W KRAKOWIE 1 520 000,00 Budowa nowych toalet na terenie Krakowa zwiększy komfort życia mieszkańców i odwiedzających Kraków turystów. Z uwagi na deficyt

toalet w Krakowie zadanie jest jak najbardziej zasadne . Rekomendowane w projekcie lokalizacje toalet to miejsca , w których odbywa się

duży ruch mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do Krakowa .

29 BO.OM.59/22 Rolki dla każdego 51 200,00 Projekt ma na celu promocję wrotkarstwa u dzieci, młodzieży, i dorosłych, jako formy aktywności dla każdego oraz alternatywy dla spędzania

wolnego czasu w gronie rodziny lub przyjaciół. Promowanie zdrowego stylu życia, 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.

30 BO.OM.60/22 Zatrzymaj powódź - sprzęt

przeciwpowodziowy dla Strażaków

950 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

31 BO.OM.61/22 Szkoła 142 - zmodernizujmy plac

zabaw

37 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

32 BO.OM.62/22 Wakacje w Mariupolu 70 928,00 Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji komunikacyjno-kulturowych. Udział w kursie ułatwi jego

uczestnikom nawiązywanie relacji społecznych i integrację z mieszkańcami Dzielnic oraz Krakowa narodowości ukraińskiej. Warto zwrócić

także uwagę, że Krakowianie prowadzą firmy, przedsiębiorstwa, które zatrudniają obywateli Ukrainy. Często pracują wspólnie z osobami

mówiącymi po ukraińsku. Dlatego nabycie umiejętności mówienia w tym języku może znacznie polepszyć komunikację o charakterze

zawodowym oraz kontakty interpersonalne, a docelowo pomóc obywatelom Ukrainy, w tym uchodźców przybyłym do Krakowa po wybuchu

wojny w Ukrainie w procesie adaptacji. Dodatkowo, nowe umiejętności językowe będą pomocne dla organizowania i przeprowadzania

szeroko rozumianych działań ukierunkowanych na wsparcie społeczności ukraińskiej.

33 BO.OM.65/22 Zagospodarowanie Bagrów -

kontynuacja

1 500 000,00 Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przebiegającego przez przystań klubu żeglarskiego Horn - wykonanie ścieżki łączącej północną i

wschodnią część parku. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców oraz uatrakcyjni otoczenie popularnego kąpieliska.

34 BO.OM.69/22 SPOŁECZNA PRALNIA 296 420,00 Na terenie miasta funkcjonują 2 pralnie prowadzone przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Pralnie te

zlokalizowane są w centrum miasta. Uruchomienie nowego podmiotu, przyczyni się do zwiększenia dostępności tego rodzaju usług dla

mieszkańców, w szczególności osób ubogich i w kryzysie bezdomności. Pralnia ma być zlokalizowana w jednej z dzielnic: Prokocim,
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Podgórze, Bronowice, co pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

35 BO.OM.71/22 Alejka parkowa wśród stawów w

Przylasku Rusieckim

1 520 000,00 Wybudowana alejka parkowa o szerokości 4,5-5 m wraz z oświetleniem i elementami małej architektury.

36 BO.OM.73/22 Nocne patrole piesze Policji okolic

sklepów alkoholowych

64 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

37 BO.OM.78/22 Kraków pomaga mieszkańcom z

Ukrainy - Centrum Pomocowe

150 000,00 Obranie kierunku pomocy innym i promowania działania na rzecz innych osób przyczyni się do rozpowszechnienia wolontariatu, zwiększając

wiedzę i świadomość ludzi na temat realizacji pomocy w powyższej formie. Działania na rzecz drugiego człowieka, w szczególności na rzecz

Ukraińców i Ukrainek przyczyniają się do zwiększania poczucia bycia potrzebnym, konstruktywnie wykorzystując czas wolny przez osoby

będące wolontariuszami.

38 BO.OM.82/22 Zabawa w Schronisku dla Zwierząt 230 000,00 Modernizacja istniejącego wybiegu dla psów oraz wyposażenie pomieszczeń dla kotów poprawi komfort życia przebywających w Schronisku

zwierząt.

39 BO.OM.84/22 Budowa boiska wielofunkcyjnego 850 000,00 Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,

rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa. Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich,

Integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i

dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

40 BO.OM.85/22 Nie złam nogi przed Zalewem -

pierwszy Nowohucki chodnik

antysmogowy

280 000,00 Remont chodnika prowadzącego nad Zalew Nowohucki pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort Krakowian chcących wypocząć nad

Zalewem. Nowa nawierzchnia antysmogowa poprawi jakość powietrza co nie jest obojętne dla zdrowia Mieszkańców. Dodatkowo remont

poprawi estetykę i funkcjonalność infrastruktury.

41 BO.OM.86/22 Kwietne fontanny w Nowej Hucie 445 000,00 Projekt zakłada rewitalizację czterech fontann na terenie Nowej Huty (os. Zgody, os. Urocze, os. Willowe, os. Szkolne). Realizacja przyczyni

się do poprawy estetyki ww. lokalizacji oraz zachęci mieszkańców do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.

42 BO.OM.88/22 Mistrzostwa Krakowa w piłkarzyki

stołowe

365 000,00 projekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców, każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć w nim udział. Popularyzacja aktywnej formy spędzania

czasu wśród mieszkańców Krakowa, wspólna integracja i dobra zabawa w formie zdrowej rywalizacji.

43 BO.OM.89/22 KRAKÓW w EUROPIE 164 000,00 Proponowana impreza wpisuje się w działania rocznicowe Miasta. Wniosek obecnie jest po wprowadzeniu modyfikacji dotyczących m.in.

zmiany miejsca imprezy. Zostały doprecyzowanie przez projektodawcę takie rzeczy jak program, lista artystów, aktywności dla uczestników,

piknik oraz gastronomia i sugerowane działania wizerunkowo - promocyjnych Projekt został wyceniony na nowo, w kosztorysie ujęto nowe

niezbędne pozycje, obecnie wycena jest realna i za tą kwotę możliwa do zrealizowania. Została zrobiona wstępna rez. miejsca na 2023 rok.

44 BO.OM.95/22 PUSTOSTANY DLA MIESZKAŃCÓW

KRAKOWA

1 520 000,00 Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na wyremontowanie pustostanów, które, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Gminie

Miejskiej Kraków, zostaną przekazane do zasiedlenia osobom oczekującym na przyznanie gminnego lokalu mieszkalnego.

45 BO.OM.97/22 Rondo Kocmyrz./Czyżyńskie -

kostka granitowa/podpórka

rowerowa

96 500,00 Propozycja wniosku budżetu obywatelskiego zakłada usunięcie kostki granitowej i zastąpienie jej nawierzchnią asfaltową w miejscu

przecięcia ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi w rejonie Ronda Kocmyrzowskiego oraz montaż podpórki rowerowej przy Rondzie

Czyżyńskim. Wpłynie to na zwiększenie komfortu jazdy rowerem w obrębie Ronda Kocmyrzowskiego oraz Czyżyńskiego.

46 BO.OM.98/22 Impreza Historyczna/Inscenizacje

Łucznictwa Tradycyjnego

82 985,00 Zaproponowana impreza pn. Inscenizacje Łucznictwa Tradycyjnego to ogólnodostępne wydarzenie dla mieszkańców Krakowa, mające odbyć

się na Błoniach krakowskich. Impreza ma na celu popularyzację historii miasta i życia w dawnym Krakowie. Organizatorzy zwracają także

uwagę, na popularyzację dawnego rzemiosła, rękodzieła, a przede wszystkim na dziedzinę łucznictwa tradycyjnego i rekonstrukcji

historycznej. Impreza może zachęcić do udziału zarówno osoby już zainteresowane powyższymi dziedzinami, ale także może stanowić

ciekawą formę spędzenia czasu dla wszystkich mieszkańców Krakowa, szczególnie rodzin z dziećmi. Impreza w pozytywny sposób wpłynie

na integrację mieszkańców Krakowa, pozwoli na popularyzację historii miasta wśród nich, a także wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta

oraz będzie ciekawą formą promocji jego historii.

47 BO.OM.99/22 Wydarzenia otwarte Festiwalu

"Wschód-Zachód"

189 650,00 - prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do krakowian oraz okazja do kontaktu z własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w

Krakowie - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców
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z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji wynikającej z poczucia zagrożenia inną

kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

48 BO.OM.102/22 Zagraj na nowym boisku na

Parkowej!

350 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

49 BO.OM.105/22 Chodź na pole 700 000,00 Projekt zakłada utworzenie w kwartale na os. Na Skarpie oraz doposażenie Parku Żeromskiego w urządzenia do ćwiczeń. Jego realizacja

zwiększy atrakcyjność ww. terenów i wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców.

50 BO.OM.106/22 321… TRENINGI AMPFUTBOLOWE

DLA DZIECI

70 000,00 321... To projekt umożliwiający grę w piłkę wszystkim dzieciom po amputacji lub z wadą wrodzona nogi lub ręki a także dzieciom z

syndromem Downa. Zgłosić mogą się zarówno chłopcy, jak i dziewczynki.

51 BO.OM.107/22 OPTYMALIZACJA

ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI NA

CMENTARZU RAKOWICKIM

292 500,00 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ocenia pozytywnie możliwość realizacji w 2023 r. zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2022

zadania polegającego na inwentaryzacji i ocenie stanu zieleni wysokiej na cmentarzu Rakowickim (cmentarzu komunalnym). Przewidywane

efekty zadania spełniają kryterium ogólnodostępności (zadanie będzie realizowane na ogólnodostępnym cmentarzu komunalnym a jego

efekt – właściwa ocena stanu drzew rosnących na cmentarzu - pozwoli na podjęcie dalszych zabiegów i cięć pielęgnacyjnych przy

wymagających tego drzewach, ograniczenie zagrożeń dla ludzi odwiedzających cmentarz oraz ryzyka uszkodzenia nagrobków).

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu: Przeprowadzenie inwentaryzacji drzew oraz oceny stanu

starego drzewostanu cmentarza Rakowickiego przy pomocy nowoczesnych metod pomiarów bezpieczeństwa drzew, testów obciążeniowych i

tomografii komputerowej jest konieczne dla wskazania zagrożonych drzew i zapobiegania ich złamaniom i wywrotom, a tym samym - dla

zmniejszenia potencjalnego ryzyka dla zdrowia i życia osób odwiedzających cmentarz oraz zmniejszenia ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia

nagrobków i grobowców, w tym licznych zabytkowych pomników nagrobnych znajdujących się na miejskiej nekropolii funkcjonującej od 1803

r. Pozwoli to na wytypowanie drzew chorych i szczególnie zagrożonych złamaniem i podejmowanie dalszych działań – na podstawie

opracowanych w ramach projektu ekspertyz dendrologicznych – dla ich dalszej pielęgnacji lub w razie konieczności wycinki. Skutkami

długoterminowymi będą więc: optymalizacja zagospodarowania zieleni wysokiej na cmentarzu Rakowickim, zapobieganie uszkodzeń grobów

powstających w wyniku złamań i upadków drzew oraz poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu Rakowickim.

52 BO.OM.108/22 Miasto idealne - utworzenie stałej

galerii fotografii

294 350,00 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO.OM.108/22 „Miasto idealne- utworzenie stałej galerii fotografii”.

Jego realizacja pozwoli na utworzenie stałej galerii dedykowanej twórczości legendarnych fotografów Nowej Huty: Henryka Makarewicza i

Wiktora Pentala, którzy dokumentowali pierwsze lata jej powstawania jak również dialog z sąsiednim Krakowem. Ich kultowe już fotografie,

spopularyzowane na przestrzeni ostatnich 15 lat w wymiarze międzynarodowym stają się konsekwentnie przedmiotem zainteresowania

międzynarodowych badaczek i badaczy (historyków sztuki, historyków, socjologów, etnografów, kuratorów) jak i artystów współczesnych. W

inspiracji fotografiami Pentala i Makarewicza regularnie powstają nowe dzieła: prace wideo, rzeźby, dzieła performatywne oraz opracowania

autorstwa najciekawszych kuratorek i kuratorów. Powstał też dedykowany zbiorowi portal: idealcity.pl. Działalność galerii łączyć będzie

funkcję edukacyjną z promocyjną, dedykując swoją aktywność równolegle turystom, badaczom jak i mieszkańcom. inicjować programy

badawcze i artystyczne kontekstowe dla prac ze zbioru jak i samej Nowej Huty.

53 BO.OM.109/22 10 Letnich koncertów plenerowych 140 000,00 Nowohuckie Centrum Kultury pozytywnie opiniuje projekt pn. "10 letnich koncertów plenerowych". Projekt ten wpisuje się w dotychczasową

działalność NCK, prowadzoną na scenie plenerowej, ustawionej na skwerze przed budynkiem instytucji i obejmującą koncerty, głównie

artystów i wykonawców lokalnych.

54 BO.OM.110/22 Krakowskie szachy 240 000,00 Projekt zakłada wybudowanie dużej, plenerowej planszy oraz stolików do gry w szachy wraz z bujana ławką. W przypadku realizacji projektu

nastąpi zwiększenie atrakcyjności parku. Dodatkowo realizacja przyczyni się do zwiększenia popularności gry oraz do integracji

mieszkańców.

55 BO.OM.112/22 Dajmy wreszcie głos największym

organom Krakowa !!!

49 000,00 Projekt zakładający realizację cyklu koncertów organowych pozytywnie wpłynie na ofertę kulturalną Krakowa oraz podniesienie wśród

mieszkańców świadomość na temat zasobów kulturowych ich miasta.

56 BO.OM.114/22 Park przy Forcie w Bronowicach 1 520 000,00 Projekt zakłada budowę parku przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla. W przypadku jego realizacji zostanie utworzony atrakcyjny dla

mieszkańców teren zielony. Wpłynie to pozytywnie na ich jakość życia oraz zachęci do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dodatkowo nastąpi poprawa estetyki przedmiotowego terenu.

57 BO.OM.115/22 Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa 1 450 000,00 Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Piłkarskich Mistrzostw Krakowa dla dzieci w kategoriach skrzat, żak i orlik. Mistrzostwa
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dzieci w formie turniejów w okresie wiosna - jesień 2023.

58 BO.OM.116/22 Dzień Dziecka na sportowo 71 200,00 Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia z okazji dnia dziecka. Odbędzie się turniej piłki nożnej dla dziecięcych

zespołów w kategoriach: skrzat, skrzat młodszy, żak, żak młodszy. Planowany udział 600 dzieci.

59 BO.OM.117/22 Turniej Niepodległości 45 100,00 Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia z okazji Święta Niepodległości. Odbędzie się turniej piłki nożnej dla

dziecięcych zespołów w kategoriach: żak, żak młodszy. Planowany udział 320 dzieci.

60 BO.OM.118/22 Zagospodarowanie piaszczystej

plaży miejskiej nad Wisłą

310 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

61 BO.OM.119/22 Oświetlamy boisko w Wyciążach 780 000,00 Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

62 BO.OM.120/22 Zielony Kraków 445 450,00 Zadanie zakłada prowadzenie działań edukacyjnych proekologicznych pośród najmłodszych mieszkańców Krakowa. Przyczyni się to do

zwrócenia uwagi dzieci na otaczającą przyrodę oraz podniesie ich świadomość o naszym wpływie na środowisko.

63 BO.OM.121/22 TAK! dla ptaków i owadów w

Krakowie

80 000,00 Celem projektu jest zbadanie obszarów występowania różnych gatunków zwierząt oraz przygotowanie wytycznych w zakresie zachowania i

tworzenia naturalnych siedlisk dla małych ptaków. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości Mieszkańców Krakowa w

zakresie siedlisk ptaków i owadów występujących w mieście.

64 BO.OM.124/22 #palantpowraca w Twojej szkole! 718 469,00 Wskrzeszenie polskiego tradycyjnego sportu z ponad 500-letnią historią - Palanta, poprzez przeszkolenie z zasad 32 krakowskich szkół oraz

rozegranie turniejów o Mistrzostwo Krakowa w Palanta w czterech kategoriach wiekowych.

65 BO.OM.126/22 Pokażmy przed Starą Synagogą

historię handlu na Kazimierzu

48 000,00 Wymieniona w projekcie ekspozycja ma przybrać formę wystawy planszowej – fotograficznej utrwalającej charakter dzielnicy i specyfikę

handlu sprzed 1939 r. Merytoryczna wartość planowanego zadania zasługuje na bardzo dobrą ocenę. Jedną z ważniejszych kart w historii

Krakowa wypełniło kilkuwiekowe współistnienie ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. Ścisłe sąsiedztwo obu grup występowało w mieście

Kazimierzu, w którym Żydzi pojawili się już w połowie XIV w. Do XIX w. zamieszkiwali wyłącznie dzielnicę zwaną miastem żydowskim, a na

przełomie XIX i XX w. opanowali większą część Kazimierza, włączonego do Krakowa (1800 r.) jako jego dzielnica. Społeczność żydowska

specjalizowała się w wielu aktywnościach zawodowych, choć w najszerszym zakresie opanowała zajęcia związane z szeroko pojętym życiem

gospodarczym. Żydzi zajmowali stanowiska w rzemiośle, przemyśle, a zwłaszcza w handlu i usługach. Największą dominację, szczególnie w

przypadku aktywności handlowej, obserwowano na Kazimierzu. Współczesne badania naukowe, jak również popularyzacja wiedzy, na temat

handlu żydowskiego w mieście, są niewystarczające. Dotychczas nie powstała wystawa, która obrazowałaby wspomnianą tematykę. Dlatego

propozycja projektu przywracającego pamięć o żydowskiej handlowej aktywności na Kazimierzu jest wartościowa. Jest zasadne, by projekt

powstał przy pomocy fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Fotografii w Krakowie i

Narodowego Archiwum Cyfrowego. Można wzbogacić go dodając reprodukcje np. winiet żydowskich firm, reklam drukowanych w

krakowskich periodykach oraz wizerunków najwybitniejszych przedstawicieli omawianej profesji. Po dokonaniu na podstawie § 15 ust. 1 i 5

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r.), oceny

merytoryczno – prawnej pod kątem spełnienia kryteriów wskazanych w § 1 ust. 2, § 2-3 i § 17 ust. 1 cyt. Regulaminu, Muzeum Krakowa

pozytywnie opiniuje projekt, stwierdzając, że jest on zgodny z powołanymi przepisami.

66 BO.OM.128/22 Stacja miejskich rowerów

elektrycznych w Czyżynach

1 000 000,00 Możliwość wypożyczenia i zwrotu roweru elektrycznego na stacji w Czyżynach. Konieczność pokrywania z budżetu miasta kosztów

eksploatacji systemu i bieżących napraw rowerów, które rocznie nie przekroczą 20% kosztów realizacji projektu.

67 BO.OM.129/22 Yoga Urban Retreat. Powolne

soboty w mieście.

40 000,00 Joga jest aktywnością fizyczną dostępną dla wszystkich - niezależnie od wieku, kondycji fizycznej, wagi oraz sprawności. Dzięki zajęciom

uczestnicy będą mogli realnie wpływać na zdrowie i sprawność fizyczną.

68 BO.OM.131/22 Centrum Aktywnego Wypoczynku

w parku im. St. Skalskiego

465 000,00 Projekt zakłada wybudowanie centrum Aktywnego Wypoczynku na terenie osiedla Dywizjony 303. W przypadku realizacji zadania nastąpi

zwiększenie atrakcyjności parku, zwłaszcza spacerujących rodzin z dziećmi i dzieci bawiących się w parku i na placach zabaw. Powstaną

koszty związane z koniecznością konserwacji i ewentualnych remontów.

69 BO.OM.132/22 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PRZY STAWACH PRZYLASEK

500 000,00 Projekt polega na budowie boiska sportowego przy stawach w Przylasku Rusieckim. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do spędzania

czasu w sposób aktywny na świeżym powietrzu w otoczeniu natury co poprawi samopoczucie mieszkańców.
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RUSIECKI

70 BO.OM.133/22 Rowerowym i hulajnogowym

piratom chodnikowym mówimy:

Dość!

324 000,00 Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego zarówno pieszych, rowerzystów jak i użytkowników hulajnóg,

użytkowników urządzeń transportu osobistego i użytkowników urządzeń wspomagających ruch.

71 BO.OM.134/22 Domki dla Jeży w Krakowie! 200 000,00 Projekt zakłada wyznaczenie ekostref dla jeży. Dodatkowo zostanie przeprowadzona dezynfekcja domków dla jeży. Realizacja projektu

pozwoli na rozwój populacji jeży na terenie Krakowa.

72 BO.OM.138/22 Doskonalenie techniki oraz

bezpiecznej jazdy samochodem

275 000,00 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

73 BO.OM.140/22 Jaśniej w Nocy w Krakowie! 915 000,00 Wymiana słupów i opraw na os. Młodości i os. Na Skarpie wraz z wymianą okablowania znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo

mieszkańców. Dodatkowo poprawi stan techniczny istniejącej infrastruktury.

74 BO.OM.141/22 Film promocyjny dzielnicy Nowa

Huta - Konkurs Filmowy

110 000,00 Nowohuckie Centrum Kultury pozytywnie opiniuje projekt. Przewiduje się wystąpienie pozytywnych efektów dla Nowej Huty i jej

mieszkańców w przypadku realizacji projektu, zgodnie z założeniami.

75 BO.OM.142/22 OdNowa Placów Zabaw dla Dzieci

cz.1.

400 000,00 Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw na terenie Os. Na Skarpie. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie atrakcyjności ogródka

jordanowskiego. Dodatkowo wpłynie pozytywnie na integracje okolicznych mieszkańców.

76 BO.OM.143/22 Park linearny wzdłuż ulicy Izydora

Stella Sawickiego

1 520 000,00 Projekt zakłada budowę parku linearnego wzdłuż ulicy Izydora Stella-Sawickiego. W przypadku jego realizacji zostanie utworzony nowy,

atrakcyjny dla mieszkańców teren zielony. Wpłynie to pozytywnie na ich jakość życia oraz zachęci do rekreacji i spędzania czasu na świeżym

powietrzu.

77 BO.OM.146/22 Ścieżka edukacyjna w Parku

Lotników Polskich

380 000,00 Projekt zakłada wybudowanie ścieżki edukacyjnej w Parku Lotników Polskich. W przypadku realizacji projektu nastąpi zwiększenie

atrakcyjności parku. Dodatkowo kontynuowana będzie powstająca w roku 2022 ścieżka edukacyjna.

78 BO.OM.150/22 Spacerem z Mydlnik do Bronowic 150 000,00 ul. Witkiewicza jest popularną trasą spacerową oraz rowerową, cieszącą się dużym zainteresowaniem. Służy celom rekreacyjnym, łączy

również dwa osiedla i stanowi dojście do kościoła czy muzeum. Projekt zakłada poprawę nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni

tłuczniowej na wskazanym odcinku. Przyczyni się to do poprawy atrakcyjności terenu, bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów,

poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

79 BO.OM.154/22 Wygodniej rowerem - równe

przejazdy rowerowe

1 004 000,00 W ramach przedmiotowego wniosku BO Wnioskodawca wskazał zakres polegający na likwidacji krawężników,ścieków z kostki

granitowej/brukowej wraz z wyrównaniem niwelety asfaltem na styku przejazdów rowerowych z ulicami(w wybranych lokalizacjach).

Realizacja zakresu wniosku budżetu obywatelskiego zwiększa komfort jazdy rowerem po ścieżkach rowerowych na terenie miasta Krakowa,

dzięki czemu jazda rowerem będzie bardziej komfortowa i bezpieczna

80 BO.OM.157/22 Mobilne Zestawy Ratownicze 55 800,00 Pomoc osobom, które doznały nagłego zatrzymania krążenia, doznały masywnego krwawienia zewnętrznego oraz rozpoczęcie leczenia osób

w hipotermii. Zwiększenie szans na przeżycie.

81 BO.OM.158/22 Wielicka jak Konopnickiej! Więcej

nowych drzew dla Krakowa

770 000,00 Projekt zakłada wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Wielickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Teligi do skrzyżowania z ul. Bieżanowską. W

przypadku jego realizacji zwiększy się ilość cienia na ww. odcinku. Dodatkowo zieleń wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w tym rejonie.

82 BO.OM.159/22 Łąki kwietne przy alejach trzech

wieszczów

97 000,00 Projekt zakłada wykonanie łąki kwietnej na terenie Alei Trzech Wieszczów, od skrzyżowania z Aleją Marszałka Ferdynanda Focha do

skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką. W przypadku jego realizacji nastąpi poprawa estetyki przestrzeni, a także poprawa jakości powietrza w

ww. rejonie.

83 BO.OM.164/22 Marszobieg po Zdrowie dla Rodziny

w tym jogging dla seniorów

44 000,00 Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji osób starszych z miasta Krakowa. Pozwoli również na nawiązanie nowych znajomości i

przyjaźni.

84 BO.OM.165/22 Szlak miejskich pasiek 112 000,00 Projekt zakłada oznakowanie pasiek miejskich oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych oraz sfinansowanie utrzymania pasiek przez 2

lata. Jego realizacja pozwoli na zwiększenie świadomości na temat tego, jak ważne dla środowiska są pszczoły.
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85 BO.OM.168/22 DOMKI DLA PSZCZÓŁ MURAREK 105 000,00 Projekt zakłada zakup domków dla murarek i rozdanie ich Mieszkankom i Mieszkańcom Krakowa. Jego realizacja pozwoli na zwiększenie

świadomości na temat tego, jak ważne dla środowiska są pszczoły.

ODRZUCONY

1 BO.OM.3/22 PSIA STREFA w każdej dzielnicy Projekt zakłada zaprojektowanie ławek w formie rzeźb dla każdej dzielnicy. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13

stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres informacji

niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę ZZM o podanie przez

Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji, złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w

Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę

powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

2 BO.OM.5/22 ODPOMNIKUJMY PARK JORDANA Projekt zakłada usunięcie 17 popiersi oraz masztu wzniesionych w Parku Jordana w latach 1999-2016. Ze względu na fakt, iż przedmiotowe

pomniki upamiętniają cenione i zasłużone postacie dla Polaków nie jest zasadnym usuwanie ich z terenu Parku Jordana. Istnienie popiersi

stanowi ważną funkcję edukacyjną i jest cennym kulturowo elementem parku. Dodatkowo informujemy, że: Projekt zagospodarowania

fragmentu Parku im. dr H. Jordana z Pomnikami Wielkich Polaków opracowany przez arch. J. Białasika, W. Bolka, R.Topora został uzgodniony

dnia 02.04.2000r. oraz 30.05.2001r. przez Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków. Pomniki uzyskały zezwolenia konserwatorskie: tj. pomnik

popiersie Marii Skłodowskiej- Curie -zezwolenie nr 390/01 z dnia 11.12.2001r, Ignacego Paderewskiego – zezwolenie nr 284/01 z dnia

10.09.2001r, Adama Sapiehy -zezwolenie 58/01 z dnia 02.04.2001r., kard. Stefan Wyszyński – zezwolenie 135/99 z dnia 17.05.1999r.

Wydział Architektury UMK pismem AB-012-V.7534-11038-1253/00 z 08.08.2000r. przyjął do wiadomości zamiar wykonania robót

budowlanych polegających na realizacji pomników Jana Pawła II, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki. Całość

przedsięwzięcia budowy Pomników Wielkich Polaków XX w. została zaakceptowana pismem z dnia 29.09.1998r. znak: 1/4111/98 przez

Państwową Służbę Ochrony Zabytków. W kwestii pozostałych pomników, poniżej przedstawiamy zestawienie pomników wraz z uchwałami

Rady Miasta Krakowa w sprawie budowy popiersi na terenie parku: 1. Danuta Siedzikówna „Inka” – Uchwała nr IX 2012C/1349/10 z

12.05.2010r. 2. ks. Władysław Gurgacz „SEM” - Uchwała nr 2013XLV/598/12 z 16.05.2012r. 3. gen. Elżbieta Zawadzka „Zo”- Uchwała nr

C/1551/14 z 26.03.2014r. 4. Ks. Biskup Albin Małysiak - Uchwała nr XCII/1383/13 z 04.12.2013r. 5. Major Zygmunt Szendzielasz „Łupaszka” -

Uchwała nr C/1551/14 z 26.03.2014r. 6. Płk. Łukasz Ciepliński „Pług” - Uchwała nr C/1551/14 z 26.03.2014r. 7. Gen. Stanisław Sosabowski –

Uchwała nr IX 2013XLV/598/12 z 16.05.2012r. 8. Zofia Kossak - Szczucka - Uchwała nr XXXVIII/656/16 z 02.03.2016r. 9. Major Hieronim

Dekutowski „Zapora” - Uchwała nr C/1551/14 z 26.03.2014r. 10. Sierżant Józef Franczak „Lalek” - Uchwała nr C/1551/14 z 26.03.2014r.

Należy podkreślić, że wzniesienie pomnika należy również rozumieć jako przeniesienie istniejącego pomnika w inne miejsce, jego remont lub

rozbiórkę - zgodnie z uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 15 marca 2018 r. II OSKN 474/18. Zakres właściwości

rady gminy. „Decyzja” rady gminy podejmowana na podst. Art.18ust.1 pkt 13 u.s.g. powinna przybrać formę uchwały. Zgodnie z powyższym

nie ma możliwości zamiany lokalizacji pomiędzy popiersiami bez podjętej stosownej uchwały w tym zakresie. Zgodnie z Regulaminem

Budżetu Obywatelskiego § 17 ust. 1. Pkt 9) W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które

wymagają podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, chyba że na

realizację takiego zadania została już podjęta taka uchwała.

3 BO.OM.6/22 BEZPŁATNE TOALETY W PARKU

JORDANA

Projekt zakłada remont toalet w Parku Jordana, dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz matek z dziećmi, a także

udostępnienie ich bezpłatnie. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz

wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków przeprowadzane prace musza być zgodne z

założeniami koncepcji architektonicznej dla budynków w Parku Jordana, która została opracowana we wrześniu 2021 r. i która została

pozytywnie zaopiniowana przez MKZ. Ewentualne zagospodarowanie otoczenia toalet wymaga dostosowania do kompleksowego projektu

rewaloryzacji Parku Jordana z 2018 r., na którego realizację wydane zostało pozwolenie konserwatorskie. W związku z opracowywaną

obecnie dokumentacją projektową w zakresie remontu i renowacji budynku Jordanówki, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oszacował czas

trwania oraz koszty realizacji zadania. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego oraz innych decyzji i uzgodnień (m.

in. WMK), etap opracowania dokumentacji projektowej może trwać nawet 2 lata. Ponadto poziom wód gruntowych na terenie Parku Jordana

jest wysoki, co prowadzi do konieczności zastosowania kosztownych rozwiązań technologicznych, mających na celu zabezpieczenie

budynków przed wilgocią (np. tzw. biała wanna). Kwota potrzebna na realizację ww. rozwiązań znacznie przewyższałaby kwotę przeznaczoną

na realizację jednego projektu o charakterze ogólnomiejskim, tj. 1 520 000,00 zł. Ponadto z uwagi na powyższe argumenty, nie jest możliwa

realizacja zadania w cyklu dwuletnim. Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna nie ma

możliwości bezpłatnego korzystania z toalet miejskich. Na terenie Krakowa obowiązuje opłata na podstawie Zarządzenia nr 368/2022

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.02.2022 r. wydanego na podstawie Uchwały nr XXXIV/293/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 17.12.2003

r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Krakowa. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt

otrzymuje opinię negatywną.
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4 BO.OM.7/22 STWÓRZMY INFORMACYJNO-

EDUKACYJNĄ SIEĆ MONITORINGU

POWIETRZA

Projekt zakłada stworzenie systemu monitoringu jakości powietrza o charakterze informacyjno-edukacyjnym na terenie wszystkich

samorządowych szkół podstawowych z darmowym dostępem do sieci poprzez stronę www i aplikację mobilną. Wg projektu, stworzenie

systemu do pomiaru jakości powietrza umożliwi monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym na terenie całego miasta Krakowa.

Zgodnie z art. 88 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego

Monitoringu Środowiska. Organem kompetentnym w zakresie oceny jakości powietrza jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a nie Prezydenta Miasta i realizowane jest wg ściśle

określonych zasad. W odniesieniu do zapisów § 1 .2 UCHWAŁY NR LI/1410/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, cyt.: „ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez

mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.”, prowadzenie państwowego

monitoringu należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a nie Prezydenta Miasta, zatem nie należy do zadań własnych gminy lub zadań

własnych powiatu. Jednocześnie, w specyfikacji projektu, wskazane jest, iż „System musi zapewnić prognozę zanieczyszczenia powietrza na

kolejne 24 godziny ze sprawdzalnością na poziomie minimum 80%.” Organem kompetentnym do powiadamiania społeczeństwa, o ryzyku

wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu jest Wojewódzkie

Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z art. 93 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020.1219), a powiadomienie powinno

zawierać w szczególności: „prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian”, zatem prognozowanie

zmian zanieczyszczeń powietrza nie należy do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu. Dodatkowo, mając na uwadze zasadę

ogólnodostępności, z jednej strony pomiary winny być udostępniane dla mieszkańców, a z drugiej strony, udostępnianie niereferencyjnych

wyników badań nie jest wskazane, ponieważ może wprowadzić w błąd mieszkańców Krakowa. Warto nadmienić, iż klarowność informacji dot.

jakości powietrza, a zwłaszcza prognoz stężeń zanieczyszczeń w Krakowie jest istotna oraz powinna być należycie nadzorowana. Zbyt duża

ilość danych z różnych źródeł, opracowywanych na podstawie różnych metodyk, przekłada się na różne aspekty, które mogą wywoływać

niepotrzebną dezinformację oraz negatywne reakcje społeczne. Niezależnie od powyższego, w związku z proponowanymi w projekcie

zajęciami edukacyjnymi online dotyczącymi źródeł zanieczyszczenia powietrza, informujemy, że nadzór merytoryczny nad szkoleniami

poprzez m.in., przygotowywanie materiałów szkoleniowych, instrukcji, informacji dodatkowych, itp., sprawuje Wydział Edukacji Urzędu

Miasta Krakowa zgodnie z zarządzeniem nr 3815/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.12.2021 r. w sprawie podziału na wewnętrzne

komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji. Jednocześnie w ubiegłorocznej edycji Budżetu

Obywatelskiego projekt o numerze BO.OM.7/21 p.n.: „STWÓRZMY KRAKOWSKĄ SIEĆ MONITORINGU POWIETRZA”, który dotyczył montażu

145 czujników zanieczyszczeń powietrza w szkołach samorządowych w Krakowie, również został zaopiniowany negatywnie w powołaniu na

zapisy § 1 .2 Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta

Krakowa. Podsumowując, zgodnie z ww. przepisami z zakresu ochrony powietrza oraz zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, projekt

opiniuje się negatywnie.

5 BO.OM.9/22 ŁĄCZYMY PARKI 2.0 Projekt zakłada organizację zajęć sportowych oraz doposażenie w elementy małej architektury w Parku Tetmajera, Parku Radzikowskiego,

Parku Bronowice oraz Młynówki Królewskiej. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-

prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Dla Parku Tetmajera Zarząd zieleni Miejskiej w Krakowie posiada opracowaną

kompletną dokumentację projektową. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa z Programu Inwestycji

Strategicznych Polski Ład. Dla Parku Bronowice Zarząd zieleni Miejskiej w Krakowie posiada opracowaną kompletną dokumentację

projektową. W roku bieżącym rozpoczną się roboty związane z budową parku w zakresie siłowni. Na terenie Parku Młynówka Królewska

znajduje się wystarczającą ilość małej architektury. W przypadku Parku Radzikowskiego Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji

przekazało informacje, że wszystkie działki znajdujące się na jego terenie posiadają niewyjaśniony stan prawny. Zgodnie z uchwałą nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, § 17.1.4) w

ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w

mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Biorąc pod uwagę powyższe,

projekt otrzymuje opinie negatywną.

6 BO.OM.10/22 Na Błonie dla pieszych Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

7 BO.OM.15/22 Figury kwiatowe -Krakowski

festiwal kwiatów.

Projekt zakłada zorganizowanie festiwalu kwiatów na terenie Błoń– działka o nr 1/2, obręb 14, jedn. ewid. Krowodrza. Projekt został

zaopiniowany negatywnie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Teren Błoń Krakowskich decyzją z dnia 07.04.2020 r. wpisany został do

rejestru zabytków pod numerem A-1114, w związku z czym wszelkie działania planowane na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia

konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).

Ponadto, na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie” (Uchwała

Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1699/14 z dnia 9.07.2014 r.) i wszelkie planowane działania muszą być z nim spójne. Zgodnie z mpzp na

terenie Błoń wyklucza się lokalizację tymczasowych wystaw plenerowych.
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8 BO.OM.16/22 Pomost Kajakowy na końcu Szlaku

Kajakowego Dłubnia-Nowa Huta

Projekt zakłada utworzenie pomostu kajakowego na terenie działki NH-59, 138, która pozostaje w zarządzie Zarządu Infrastruktury Sportowej

w Krakowie. Na etapie weryfikacji projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. ZIS

poinformował, iż ww. działka została oddana w dzierżawę Yacht Klubu Polskiego. Teren jest ogrodzony, w związku z czym nie jest

ogólnodostępny.

9 BO.OM.17/22 100 Drzew dla każdej dzielnicy

Krakowa!

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

10 BO.OM.18/22 W ZIMIE LODOWISKO - LATEM

BULODROM

Projekt zakłada budowę bulodromu w Parku Jordana. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie

merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt został zaopiniowany negatywnie przez Miejskiego Konserwatora

Zabytków. Park Jordana jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-579, decyzją z dnia 18.05.1976 r. Wszelkie działania na ww.

terenie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. z 2022 r. poz. 840). W roku 2018 został opracowany kompleksowy projekt rewaloryzacji parku pn. „Rewitalizacja Parku Jordana w

zakresie: budowy i przebudowy alejek parkowych, budowy wejścia/zjazdu technicznego z ul. Reymana, przebudowy wejść do parku z ul.

Reymana i ul. Reymonta, budowy obiektów małej architektury, budowy i przebudowy placów zabaw, przebudowy i budowy ścieżki zdrowia,

budowy miasteczka komunikacyjnego, pergoli, przebudowy ogrodzenia, przebudowy placu do gry w boule, budowy rampy dla

niepełnosprawnych, budowy piłko-chwytów, na działce nr 182/2, 182/5, 203/1 obr. 12, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. W. Reymonta, ul. H.

Reymana w Krakowie". Na realizację prac w oparciu o ww. dokumentację Miejski Konserwator Zabytków wydał Pozwolenie nr 453/18 z dnia

30.05.2018 r. Projekt zakłada uporządkowanie i spójne kształtowanie przestrzeni, a szczegółowe rozwiązania są oparte o układ wnętrz

architektoniczno-krajobrazowych. Ww. opracowanie zakłada budowę bulodromu, jednak nie w południowo-wschodniej części Parku Jordana,

a w pobliżu budynku „Jordanówki”, po jej zachodniej stronie. Budowa w parku dodatkowych terenów sportowych o takiej samej funkcji i

niezgodnie z całościowym projektem jest niezasadna. Opisany teren zielony w sąsiedztwie budynku Cracovii nie powinien być przeznaczony

pod dodatkową infrastrukturę, a jego zagospodarowanie wymaga realizacji założeń przywołanego kompleksowego projektu. Priorytetem w

granicach Parku Jordana powinno być przeprowadzenie całościowej rewaloryzacji parku zgodnie z zatwierdzonym projektem. Mając na

uwadze walory kompozycyjne i historyczne Parku Jordana, a także spójność jego zagospodarowania, propozycja zadania jest

niedopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego i niezgodne z założeniami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W

związku z powyższym, projekt opiniuje się negatywnie zgodnie z § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,strategiami,

programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

11 BO.OM.27/22 Modernizacji Infrastruktury

Siatkówki na Plaży Miejskiej

Projekt zakłada budowę drugiego boiska do siatkówki plażowej wraz z piłkochwytami oraz ławkami. Na działce S-17, 289/11 znajduje się już

jedno boisko do siatkówki plażowej. Na terenie ww. działki w rejonie plaży miejskiej nie ma miejsca na kolejne boisko. Dodatkowo Zarząd

Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w trakcie opracowywania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wisła Łączy na terenie

bulwarów. Przedmiotowa dokumentacja jest uzgadniana z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie oraz z Państwowym

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

12 BO.OM.28/22 Zewnętrzny całoroczny fortepian

dla mieszkańców Krakowa

Zgłoszona propozycja zadania zakłada ustawienie na terenie Krakowa całorocznego zewnętrznego fortepianu Cadenza produkowanego przez

izraelsko-polską firmę. Fortepian zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną we wniosku, wykonany jest ze stali i betonu, waży 300 kilogramów –

dzięki tym rozwiązaniom jest odporny na warunki atmosferyczne, zniszczenia i działania wandali. Wnioskodawca zaproponował kilka

możliwych lokalizacji ustawienia instrumentu: - teren na Plantach pomiędzy skwerem Zbigniewa Wodeckiego a altaną (lokalizacja główna,

docelowa) - Plac Wielkiej Armii Napoleona - Błonia - Planty obok stawu w okolicy ul. Basztowej - Plac Szczepański. Weryfikacja możliwości

wykorzystania zaproponowanych przestrzeni wymagała konsultacji z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu

Miasta Krakowa. W tym celu KBF zwrócił się z prośbą o opinię do: - Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Administracyjnych

Urzędu Miasta Krakowa - Plastyka Miasta (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa) - Zarządu Zieleni Miejskiej w

Krakowie. Analiza opinii otrzymanych od jednostek miejskich wykazała, że ostatecznie nie ma możliwości ustawienia instrumentu w żadnym

z zaproponowanych przez Wnioskodawcę miejsc. Zarząd Zieleni Miejskiej nie ma zastrzeżeń co do samego pomysłu, zakazuje jednak

ustawiania ewentualnego instrumentu na powierzchni trawników oraz w okolicy sadzawki. Fortepian powinien stać na terenie utwardzonym.

Jednocześnie nie może to być miejsce, w którym wykonanie projektu doprowadzi do znacznego zawężenia alejki pieszej. Wszystkie te

wytyczne niemal całkowicie ograniczają możliwość wykorzystania proponowanych terenów zielonych do realizacji projektu. Ponadto w opinii

został zasygnalizowany fakt, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów

zadrzewionych i zakrzewionych), poziom hałasu powodowanego przez sprzęt nagłaśniający nie może przekroczyć 55 dB. ZZM przekazał

również, że wszystkie lokalizacje należy uzgodnić m.in. z Plastykiem Miasta UMK. Poproszona o opinię Plastyk Miasta negatywnie

zaopiniowała ustawienie instrumentu na terenach Plant Krakowskich, Błoń oraz Placu Wielkiej Armii Napoleona. Jako powód podała
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"ograniczenia funkcjonalno-użytkowe". Pani Plastyk Miasta pozytywnie zaopiniowała zrealizowanie projektu na terenie Placu Szczepańskiego.

Natomiast Wydział Spraw Administracyjnych wydał opinię negatywną odnośnie ustawienia fortepianu w jedynej dopuszczonej przez Plastyk

Miasta przestrzeni, tj. na Placu Szczepańskim, którego jest zarządcą. Powodem głównym był fakt, że na terenie tym odbywa się wiele stałych

cyklicznych imprez w ciągu roku. Umiejscowiony tam na stałe fortepian zająłby przestrzeń i ograniczył możliwość realizacji owych wydarzeń.

Ponadto w centralnym miejscu Placu znajduje się fontanna wyposażona w system nagłośnienia i iluminacji. Umieszczony w jej pobliżu

instrument zakłócałby odbiór spektakli multimedialnych z użyciem światła i wody, które odbywają się na tym terenie. Ostatecznie więc

wszystkie zaproponowane lokalizacje zostały odrzucone jako miejsca, w których możliwa byłaby realizacja projektu. Warto również

nadmienić, że podobny wniosek został przekazany do KBF w celu oceny merytoryczno-prawnej w ramach VIII edycji Budżetu

Obywatelskiego. Wówczas Miejski Konserwator Zabytków zaopiniował negatywnie ustawienie fortepianu na Placu Wolnica i w okolicach

Kazimierza i Stradomia. Ponadto w piśmie z Wydziału Spraw Administracji zwrócono uwagę na fakt, że, cytując: "umieszczenie fortepianu

może naruszać zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, tj. art. 156 ustawy o ochronie środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), który mówi o tym, że zabrania się używania instalacji lub

urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe". Myśl ta ma charakter ogólny, odnosi się do wszystkich potencjalnych miejsc realizacji zaproponowanego

projektu. Kolejną dyskwalifikującą projekt kwestią są koszty utrzymania fortepianu w trakcie jego eksploatacji. Pomimo, iż producent

zapewnia, że instrument jest odporny na pogodę i zniszczenia (w tym akty wandalizmu), przykład miasta Katowice niestety pokazuje, że nie

jest to prawdą. Dwa z trzech zakupionych przez miasto fortepianów zostały poważnie uszkodzone przez anonimowych wandali w zaledwie

tydzień od montażu instrumentów w przestrzeni miejskiej. W styczniu zniszczenia tylko jednego z nich wyceniono na 6 tysięcy złotych.

Ostateczne koszty naprawy nie są znane. Co oczywiste, niestety działania wandali nie są przesłanką do wykonania naprawy instrumentu w

ramach gwarancji udzielonej przez producenta. Istnieje więc bardzo poważne ryzyko, że po realizacji zadania roczne koszty utrzymania

przewyższą 20% kosztów samego projektu. Z powodu wszystkich wyżej wymienionych opinii jednostek miejskich oraz zastrzeżeń związanych

z eksploatacją, Krakowskie Biuro Festiwalowe postanawia odrzucić wniosek pt. „Zewnętrzny całoroczny fortepian dla mieszkańców Krakowa”

zgłoszony do oceny merytoryczno-prawnej w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

13 BO.OM.29/22 Kursy j. polskiego dla lekarzy i

specjalistów z Ukrainy

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

14 BO.OM.30/22 Czerwone serce-ogólnodostępne

pojemniki na zakrętki.

Projekt zakłada umieszczenie we wszystkich parkach na terenie Krakowa pojemników na plastikowe zakrętki w formie czerwonych serc. Na

etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie posiada kilka tego typu pojemników w parkach, w związku z czym jest w stanie oszacować koszty

utrzymania takich obiektów. Potencjalna realizacja projektu wymagałaby zatrudnienia minimum 2 pracowników obsługujących skrzynki

(opróżnianie skrzynek), co daje koszt ok. 100 000,00 zł na wynagrodzenia. Dodatkowo należy doliczyć również koszt utrzymania 2 aut ( kosz

jednego to ok. 20 000,00 zł). ZZM nie posiada obecnie samochodów, które mógłby przeznaczyć na ten cel. Powyższa kalkulacja nie

uwzględnia kosztów ewentualnego serwisowania skrzynek oraz zakupu worków na nakrętki. Koszt roczny opieki nad skrzynkami wyniósłby

ok. 140 000,00 zł. Dodatkowo z proponowane lokalizacje pojemników (we wszystkich parkach Krakowa) położone są w różnych strefach

wyznaczonych na obszarze miasta w Uchwale Krajobrazowej. Ponadto część z parków znajduje się pod ochrona konserwatorską. Istnieją też

parki ze specjalnie dobranymi elementami małej architektury. W związku z tym wskazanie jednej formy dla pojemników, które ze względu na

kolor stanowiłyby mocny akcent kolorystyczny w przestrzeni, spowodowałoby zaburzenie spójności wizualnej proponowanych lokalizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

15 BO.OM.31/22 OdnowiMy mural przy al.

Powstańców Śląskich

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Plastyka Miasta,

Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu negatywnie opiniuje zamysł realizacji projektu renowacji muralu „Silva

Rerum” przy al. Powstańców Śląskich w Krakowie. Wskazany teren (część działek nr: 469/3, 583/2, 586 obręb 13 – Podgórze) podlega

ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty”

zatwierdzonego Uchwałą Nr XC/1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z

dnia 3 grudnia 2013 r., poz. 7019) i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem KDG.1 – Tereny Komunikacji – publicznych dróg

głównych (§ 42 ust. 1). W § 42 ust. 3) ustaleń planu zapisano: „Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe, wraz z

przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu

drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą”. (Ustalenia planu dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl/?dok_id=59152). O ile, zgodnie z

opinią Wydziału Planowania Przestrzennego, plan miejscowy nie reguluje możliwości umiejscowienia tego typu obiektów (murali), to jednak

istnienie muralu na tym terenie nie jest korzystne ze względów krajobrazowych oraz względów bezpieczeństwa ruchu. Stanowisko to jest

zgodne z opinią powołanego w tym roku Zespołu ds. Murali, który opiniował już murale w podobnych lokalizacjach. Zespół nie rekomenduje

realizacji w tej lokalizacji ponieważ obrazy wzdłuż dróg i ulic nie powinny rozpraszać poruszających się nimi kierowców. Reklamy/malunki,

które usytuowane są na wysokości wzroku kierującego pojazdem przyciągają częściej uwagę niż te zlokalizowane znacznie wyżej, a reakcje
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kierowców na znaki drogowe, w miejscu gdzie występują tego typu nośniki są opóźnione o ok. 0,5–1 sekundę (Monika Gromek, Wpływ

reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przepisy prawa w tym zakresie, „Drogownictwo” 10/2020, s. 286). Zatem ze względu na

bezpieczeństwo ruchu drogowego nie dopuszcza się wielkoformatowych malowideł ściennych na obiektach mostowych, w tym estakadach,

podporach wiaduktów, murach oporowych - podstawą są przepisy dotyczące ruchu drogowego określające zasady umieszczania

reklam/obrazów graficznych w pasie drogowym. W 2019 opublikowane zostały również wytyczne oceny wpływu reklam na bezpieczeństwo

ruchu drogowego w ramach projektu pn. „Wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego” (dalej zwanymi Wytycznymi), zrealizowanego

ze wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Instytut Transportu

Samochodowego, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Gdańską, które regulują kwestię lokalizacji, parametrów

technicznych oraz prezentowanych treści na płaszczyźnie ekspozycyjnej reklam. W publikacji wskazano, że reklama powinna być ustawiona

pod kątem 0 ÷ 30 przy czym rekomendowane jest ustawienie powierzchni reklamy jak znaki drogowe w zakresie 0 ÷ 10. Powinna być

czytelna, ostra i pozwalać na szybkie przeczytanie i zrozumienie przez kierującego, nie tworzyć szumu wizualnego (skomplikowane grafiki,

nieostre krawędzie grafik, wiele słów, liczne loga) i nie przedstawiać więcej niż 6 wyrazów. Treść przedmiotowego muralu przedstawiona jest

w sposób figuratywny i bardzo szczegółowy, a jego dokładne obejrzenie nie jest możliwe z bliska, ponieważ mur graniczy bezpośrednio z

drogą. Tym samym mural jest też narażony na szczególne działanie czynników zewnętrznych takich jak zachlapania czy zanieczyszczenia

pochodzące z samochodów, które mogą dość szybko zniszczyć odnowiony projekt, generując dodatkowe, dość regularne nakłady pieniężne

na jego oczyszczenie. Ponadto zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miasta Krakowa, pod którego nadzorem jest mur oporowy wraz ze znajdującym

się na nim muralem, malowidło uniemożliwia dokładny przegląd korpusu obiektu i ocenę jego aktualnego stanu technicznego. Mural

wykonano na ścianie oporowej znacznej wysokości o dużej konsekwencji zniszczenia, będącej w zróżnicowanym stanie technicznym, głównie

z uwagi na wiek konstrukcji. W związku z powyższym, w celu realizacji zapisów zamieszczonych w Prawie Budowlanym dotyczących

obowiązków zarządcy/właściciela budowli konieczne jest usunięcie muralu, wykonanie rozszerzonego przeglądu obiektu i realizacja

zaleconych w protokole z okresowej kontroli muru prac naprawczych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania konstrukcji.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2019 podczas VI edycji Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony podobny projekt (projekt lokalny 13

nr 4411) Renowacja muralu Silva rerum. Projekt został zaopiniowany negatywnie a w uzasadnieniu powołano się m.in. ustalenia ze spotkania

z wykonawcami muralu. W dniu 27 czerwca 2019 r. w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie z przedstawicielami

Firmy Zooteka, będącymi autorami muralu, Panem Robertem Piaskowskim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury oraz

Dyrektor Wydziału ds. Turystyki. Mural „Silva Rerum” został wykonany w 2007 roku na zlecenie Wydziału Promocji i Turystyki UMK. Autorzy

muralu podczas spotkania wyrazili zdziwienie, że zgłoszony wówczas (edycja VI 2019 rok) projekt BO zakładający renowację dzieła został

złożony bez ich wiedzy i nie wyrazili zgody na jego renowację. W opinii uczestników spotkania, renowacja muralu byłaby bezzasadna.

Postanowiono więc m.in. o zazielenieniu muru oporowego Wzgórza Lasoty przy al. Powstańców Śląskich, gdzie znajduje się opisywany mural.

W kwietniu 2021 roku mur oporowy Wzgórza Lasoty został obsadzony pnączami (winobluszcz trójklapowy 'VEITCHII') przez Zarząd Zieleni

Miejskiej, co miało na celu przede wszystkim zazielenienie powierzchni muru z uwagi na blednięcie kolorów muralu. Zastosowana odmiana

wytwarza wąsy czepne oraz przylgi, co pozwala roślinom na pięcie się bezpośrednio po ścianie. Pnącza przyjęły się i obecnie pozostają w

dobrej kondycji. Ze względu na właściwości posadzonej odmiany, odnowienie przedmiotowego muralu wiązałoby się z koniecznością

usunięcia wszystkich egzemplarzy roślin. Z uwagi na powyższe również Zarząd Zieleni Miejskiej projekt opiniuje negatywnie. W

przeprowadzonej w dniu 6 lipca 2022 r. rozmowie telefonicznej przedstawiciele firmy Zooteka podtrzymali swoje stanowisko sprzed trzech

lat dotyczące przyszłości tego muralu. Ponadto w 2013 roku powstał Krakowski Szlak Street Artu, który był kontynuacją projektu Mall Wall

Art, realizowanego przy współudziale Miasta Kraków i partnera prywatnego Galerii Krakowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wszystkie murale, które zostały włączone w projekt posiadały dużą wartość artystyczną i kulturotwórczą oraz społeczną i zostały

zrealizowane przy zachowaniu wszystkich zasad technicznych, w tym odpowiednich zabezpieczeń powłok antygraffiti. Mural „Silva Rerum”

zrealizowany przy al. Powstańców Śląskich nie został włączony do mapy szlaku ze względu na negatywną opinię specjalistów i ekspertów.

16 BO.OM.32/22 Rekonstrukcja Pomnika

Astronautów Amerykańskich w

Krakowie

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego negatywnie opiniuje projekt pn. „REKONSTRUKCJA POMNIKA ASTRONAUTÓW AMERYKAŃSKICH W

KRAKOWIE”” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2021 (wniosek nr BO.OM.32/22) ze względu na niespełnienie wymogów

formalnych. Uzasadnienie: Wnioskodawca proponuje wykonanie rekonstrukcji pomnika Astronautów Amerykańskich w Krakowie na terenie

Stadionu KS „Bronowianka”. Zgodnie z zapisem Regulaminu Budżetu obywatelskiego w par. 17, pkt. 1, ust. 6 i 9– w ramach tej procedury nie

mogą być realizowane projekty, które wymagają podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym. Wznoszenie pomników reguluje Procedura pomnikowa KD-05, zgodnie z którą decyzja o budowaniu i lokalizowaniu

pomników na terenie należącym do Gminy Miejskiej Kraków bądź Skarbu Państwa należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta Krakowa,

(art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) i jest podejmowana w

formie uchwały. Ponadto, wskazany teren został oddany w użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz Klubu Sportowego „Bronowianka”, w

związku z czym Gmina Miejska Kraków nie jest w posiadaniu nieruchomości, na której miałoby zostać zrealizowane zadanie. Zgodnie z

zapisem regulaminu w par. 17, pkt. 1, ust. 7 –nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nie

należących i nie pozostających we władaniu Miasta. W oparciu o powyższe stwierdza się, że projekt nie spełnia wymogów formalnych,

niezbędnych do jego realizacji i nie może być pozytywnie zaopiniowany.
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17 BO.OM.35/22 Chodnik/Ścieżka rowerowa łącząca

Kostrze z Skotnikami

Uzasadnienie: Wnioskowany zakres inwestycji zakłada budowę 2 m chodnika i 2 m ścieżki rowerowej. Biorąc pod uwagę fakt, iż parametry

drogi dla rowerów powinny być zgodne ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”

zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r., m.in. szerokość drogi dla rowerów min.

2,5 m, skrajnia rowerowa min. 0,5 m oraz mając na względzie szerokość pasa drogowego ul. Winnickiej, nie ma możliwości zrealizowania

ww. zakresu na działce należącej do Gminy Miejskiej Kraków. Powyższe działanie spowodowałoby ingerencję w tereny przyległe należące do

osób prywatnych. Ponadto biorąc pod uwagę uzyskane opinie m.in. od Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK zasadnym jest wykonanie

rozbudowy ul. Winnickiej co wykracza poza zakres zadań zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (wejście w działki prywatne,

uzyskanie decyzji ZRID). Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany zakres inwestycji opiniuje się negatywnie.

18 BO.OM.37/22 Zatoczki przy przychodni na

Rusznikarskiej.

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

19 BO.OM.39/22 ODETCHNIJ CZYSTYM POWIETRZEM Projekt zakłada montaż miejskich filtrów powietrza na terenie Parku Jordana oraz w sąsiedztwie Galerii Krakowskiej. Na etapie wstępnej

weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt

zaopiniowano negatywnie. Na terenie Parku Jordana ZZM posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 799/6740.2/2018 z dn.

12.07.2018 r. dotyczącą inwestycji: „Rewitalizacja Parku Jordana w zakresie: budowy i przebudowy alejek parkowych, budowy wejścia/zjazdu

technicznego z ul. Reymana, przebudowy wejść do parku z ul. Reymana i ul. Reymonta, budowy obiektów małej architektury, budowy i

przebudowy placów zabaw, przebudowy i budowy ścieżki zdrowia, budowy miasteczka komunikacyjnego, pergoli, przebudowy ogrodzenia,

przebudowy placu do gry w boule, budowy rampy dla niepełnosprawnych, budowy piłko-chwytów, na działce nr 182/2, 182/5, 203/1 obr. 12,

jedn. ewid. Krowodrza przy ul. W. Reymonta, ul. H. Reymana w Krakowie". Inwestycja zawiera 8 etapów, projekt nie obejmuje montażu

filtrów powietrza. Realizacja projektu wymagałaby wcześniejszego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i mogłaby

doprowadzić do konieczności uzyskania zamiennej decyzji o PNB, co z punktu widzenia stanu zaawansowania realizacji prac - nie jest

zasadne i generowałoby dodatkowe koszty ponoszone przez Gminę Miejską Kraków. Ponadto Park Jordana jest zamykany w godzinach

nocnych, a zatem stopień korzystania z infrastruktury sportowej po zmroku jest mocno ograniczony. Dodatkowo Park Jordana jest wpisany

do rejestru zabytków pod numerem A-579, decyzją z dnia 18.05.1976 r. Wszelkie działania na ww. terenie wymagają uzyskania pozwolenia

konserwatorskiego na podstawie art.. 36 ust.1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz.840). Projket został

negatywnie zaopiniowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Działka S-8, 324/4 pozostaje w rękach osób prawnych. Realizacja

projektu na ww. działce stoi w sprzeczności z uchwałą Nr Li/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na

gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Z uwagi na powyższe projekt zostaje odrzucony.

20 BO.OM.40/22 SKATEPARK w Parku SOLVAY Projekt zaklada wybudowanie skateparku na terenie Parku solvay. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. W celu wskazania dokładnej lokalizacji na terenie działki P-44,

17/11 należałoby sporządzić szczegółowa analizę drzewostanu parku oraz pełną inwentarzyację zieleni wraz ze wskazaniem egzemplarzy

szczególnie cennych oraz ze wskazaniem stref ochrony korzeni. Obecnie na terenie Parku Solvay znajduje się wiele elementów

rekreacyjnych oraz siłowych. W związku ww. czynnikami nie ma możliwości zlokalizowania skateparku na terenie działki P-44, 17/11 w taki

sposób, aby nie było konieczne wycinanie istniejącej zieleni oraz aby obiekt nie kolidowało z istniejącym zagospodarowaniem. Biorąc pod

uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

21 BO.OM.41/22 Budowa darmowej myjni dla

samochodów służb mundurowych

Projekty nie mieści się w zadaniach gminy. Większość służb mundurowych to służby państwowe. Zapewnianie usług mycia pojazdów, dla

tych służb nie należy do zadań gminy, określonych w ustawie z 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. z dnia 7 lutego 2022r. Dz. U. z

2020r., poz. 559, z późn. zm.). W związku z powyższym, wydatkowanie na ten cel środków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków stanowiłoby

naruszenie zasady legalności wydatkowania środków publicznych, wprowadzonej art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach

publicznych (tj. z dnia 20 stycznia 2021r. Dz.U. z 2021r., poz. 305, z późn. zm.), zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych, w

tym jednostki samorządu terytorialnego, dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

22 BO.OM.42/22 Królewski Pałac w Łobzowie - Drugi

Wawel - reaktywacja.

Zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 projekt pn. „Królewski Pałac w Łobzowie - Drugi Wawel – reaktywacja” nr

BO.OM.42/22, nie może być zrealizowany z powodów, o których mowa w par. 17 ust. 1 pkt 6) i 7) uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta

Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – nieruchomość, na której projekt miałby

być realizowany, nie znajduje się we władaniu Miasta, a jego realizacja naruszałaby prawa osób trzecich. Uzasadnienie: Teren, budynek i

ogrodzenie należą do Politechniki Krakowskiej.

23 BO.OM.43/22 Zrzutka na WODNY plac ZABAW

nad ZALEWEM NOWOHUCKIM +

Zarządca Klubu Sportowego Wanda nie wyraził zgody, na realizację projektu BO, ze względu na brak możliwości zapewnienia

ogólnodostępności dla tego obiektu na terenie Klubu.Teren jest w dzierżawie Klubu Sportowego Wanda i to klub odpowiada za wszystko co
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infrast się dzieje na jego terenie. ZIS wystąpił do ZDMK i Wydziału Komunikacji Społecznej o opinię cząstkową. Po sugestii Pomysłodawcy, aby

usunąć wodny plac zabaw z projektu, Zarząd infrastruktury Sportowej uznał, że usunięcie placu zabaw z zakresu rzeczowego zadania

decydująco wpływa na kształt projektu, gdyż z opisu wynika, iż pozostała infrastruktura jest jako „towarzysząca” a po zmianie byłaby jako

„wiodąca”. Mając powyższe na uwadze ZIS nie zaakceptował projektu BO.OM.43/22, ponieważ uznał, iż brak zgody Klubu i brak

ogólnodostępności są decydującymi czynnikami w tej sprawie.

24 BO.OM.44/22 Ekologiczny parking przy KOPCU

WANDY

Projekt zakłada wybudowanie ekologicznego parkingu na terenie działki NH-20, 35/3, w sąsiedztwie Kopca Wandy. Na etapie wstępnej

weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt został

zaopiniowany negatywnie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Teren ww. działki jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem

C-2/M, decyzją z dnia 5.06.2009 r., a także znajduje się w granicach MPZP „Dla wybranych obszarów Krakowa” (uchwała nr CIX/2894/18 RMK

z dnia 12.09.2018 r.). Dodatkowo na przedmiotowym obszarze występują relikty po forcie artyleryjskim 49 ½ Kopiec Wandy. Dla Kopca

Wandy wraz z otoczeniem zostało sporządzone opracowanie historyczne z wytycznymi konserwatorskimi, w którym wskazano aby teren ten

zachować w formie zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym. Natomiast zgodnie z przygotowana przez Politechnikę Krakowską na

zlecenie ZZM karta identyfikacji, ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu zieleni fortecznej Twierdzy Kraków, zaznaczone na załączniku

graficznym miejsce zostało przeznaczone do zagospodarowania zielenią, która ma za zadanie uczytelnić przebieg fosy i maski. Biorąc pod

uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

25 BO.OM.48/22 Dni Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej -

Piknik/Koncert/Wydarzenia

W związku ze skierowaniem do oceny merytorycznej przez Nowohuckie Centrum Kultury projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

pn. „Dni Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej, Piknik/Koncert/Wydarzenia", Nowohuckie Centrum Kultury, jako jednostka dokonująca weryfikacji

merytoryczno-prawnej, działając na podstawie zapisów Uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (dalej Regulamin Budżetu Obywatelskiego), weryfikuje projekt negatywnie, z uwagi na

następujące uwarunkowania: Zapisy Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowią, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie

mogą być realizowane projekty (…) które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego. Opis i kosztorys przedstawionego projektu sugerują, że będzie to impreza masowa, w rozumieniu

przepisów prawa. Pomysłodawca projektu jako miejsce jego realizacji wskazał skwer pomiędzy Nowohuckim Centrum Kultury a osiedlem

Centrum E (Skwer Budowniczych Nowej Huty). Obowiązujący na tym terenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Łąki

Nowohuckie” wyznacza obszar, na którym możliwa jest realizacja imprez masowych – wspomniany skwer zawężony jest pod tym względem

do jego północnej części, pomiędzy chodnikiem przy Placu Centralnym a przedeptem łączącym Nowohuckie Centrum Kultury oraz osiedlem

Centrum E (§ 6 ust. 6 oraz część graficzna planu). Na obszarze tym znajdują się przeszkody terenowe (pomnik Solidarności, liczne drzewa, w

tym nowe nasadzenia), uniemożliwiające rozstawienie sceny, dodatkowych elementów (namioty, stoiska) oraz zapewnienie bezpieczeństwa

uczestnikom imprezy. Z podobnego względu (obecność drzew, elementów małej architektury, infrastruktury technicznej) nie jest możliwa

także realizacja zadania bezpośrednio przed Nowohuckim Centrum Kultury – skwer, jakim dysponuje instytucja jest za mały w stosunku do

spodziewanej frekwencji. Z kolei ograniczenie puli dostępnych miejsc do poziomu 999 osób i kontrolowanie frekwencji (np. poprzez

wpuszczanie publiczności na ogrodzony teren z bieżącym sprawdzaniem liczby osób przebywających na wydzielonym obszarze) nie spełnia

kryterium ogólnodostępności, o którym mowa w (§ 17 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

26 BO.OM.52/22 Zielone Filary - estakada przy ul.

Wita Stwosza

Projekt zakłada instalację stelaży obsadzonych pnączami bluszczu pospolitego wokół filarów estakady nad ul. Wita Stwosza. Na etapie

wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, iż opiniuje negatywnie montaż stelaży, które zostałyby zamontowane na ścianach 26 filarów i

obsadzenie pnączami elementów obiektu mostowego. Roślinność będzie utrzymywać wilgotność, co wpłynie na degradację ww. elementów.

Ponadto ZDMK wykonuje roczną kontrolę obiektu polegającą na przeglądzie stanu technicznego konstrukcji (tj. rysy, pęknięcia, ubytki,

korozja). Wszelkiego rodzaju roślinność pokrywająca ściany będzie je maskować i uniemożliwi prawidłową ocenę stanu technicznego obiektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

27 BO.OM.53/22 Tężnia solankowa na Rżące Projekt zakłada budowę tężni na terenie działek P-59, 115/7, 115/6, P-58, 82/2, 83/6, 85/4, P-59, 115/11,115/9. Na etapie wstępnej

weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Dodatkowo

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oszacował koszty budowy na podstawie wykonanych w latach poprzednich tężni solankowych. Koszt

wykonania obiektów o kubaturze podobnej do istniejącej tężni np. na Bagrach to kwota rzędu ok 2 500 000,00 zł. Kwota ta znacznie

przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację jednego projektu o charakterze ogólnomiejskim, tj. 1 520 000,00 zł. Ponadto należy zauważyć,

iż ze względu na technologiczne aspekty wykonania tężni, tj. pozyskanie tarniny, nie jest możliwa realizacja zadania w cyklu dwuletnim. Z

uwagi na czasochłonne uzgodnienia na wykonanie dokumentacji projektowej należałoby przewidzieć jeden rok (2023), natomiast na roboty

budowlane kolejny rok (2024). Niemniej jednak tarninę należałoby zebrać w okresie jesiennym w roku 2024. Następnie materiał musi

przezimować do wiosny kolejnego roku (2025), kiedy to nadaje się do zamontowania w wykonanej konstrukcji. Biorąc pod uwagę powyższe,

projekt otrzymuje opinie negatywną.
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28 BO.OM.54/22 Opracowanie koncepcji budowy

miejsc postojowych os. Kolorowe

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

29 BO.OM.55/22 Sprawny park Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

30 BO.OM.57/22 Kieszonkowy Wehikuł Czasu - Park

Astronomiczny

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego w rejonie Ronda Mogilskiego i ul. Lubicz. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy

projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek, między innymi do Wojewódzkiego Urzędu

Ochrony Zabytków w Krakowie. Z oficjalnej informacji w formie mapki (stanowi ona załącznik do Porozumienia pomiędzy Wojewodą

Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa zawarte w dniu 11 maja 2010 r. w sprawie

powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) zamieszczonej na

stronie WUOZ (https://www.wuoz.malopolska.pl/poradnikmwkz/) wynika iż tereny na obszarze zespołu zabytkowego obejmującego

historyczny zespół miasta Krakowa: Stare Miasto, Wawel, Stradom, Kazimierz, Podgórze, Nowy Świat, Piasek, Kleparz, Wesołą, wytyczony

granicą przebiegającą od Al. 29 Listopada wzdłuż południowej granicy Cmentarza Rakowickiego do ul. Rakowickiej, dalej północną granicą

zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego i dalej na wschód do osi ul. Beliny Prażmowskiego, Rondem Mogilskim włączając obszar ronda, osią Al.

Powstania Warszawskiego do ul. Grzegórzeckiej, osią ul. Grzegórzeckiej do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych po ich wschodniej

stronie do Al. Powstańców Wielkopolskich, osiami ulic: Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Konopnickiej do

rzeki Wilgi, Wilgą do brzegu Wisły, Wisłą do Mostu Dębnickiego włączając most, osią Alej: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego do Al. 29

Listopada wchodzi w zakres właściwości Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. W nawiązaniu do powyższego opinia WUOZ

jest niezbędna dla terenów wskazanych w propozycji zadania. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę o opinie, Zarząd Zieleni Miejskiej

w Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę

powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

31 BO.OM.63/22 Butelkomat - reaktywacja Podstawę odrzucenia stanowi § 17 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: które w

przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe

niż 20% wartości projektu.” Szacunkowy koszt zakupu, montażu i obsługi jednego automatu przyjmującego butelki typu PET i puszki

aluminiowe wynosi 215 000,00 zł, natomiast oszacowane roczne koszty utrzymania tego typu automatu wynoszą 127 867,05 zł, co stanowi

59,5 % wartości projektu.

32 BO.OM.64/22 Ławka multimedialna Andrzeja

Zauchy

Projekt zakłada montaż ławki multimedialnej na terenie bulwarów, na działce S-3, 179. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt

został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w trakcie

opracowywania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wisła Łączy na terenie bulwarów. Przedmiotowa dokumentacja jest

uzgadniana z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Biorąc pod

uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinię negatywną.

33 BO.OM.66/22 Tor łuczniczy dla mieszkańców przy

stadionie KS Wanda

Teren objęty dzierżawą, operator tj. KS Wanda nie wyraża zgody na realizację zadania na terenie klubu.

34 BO.OM.67/22 Schładzamy południowy Kraków –

wodny plac zabaw i park

Projekt zakłada budowę wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z

dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres informacji

niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem podania przez Wnioskodawcę lokalizacji zadania,

złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie ma możliwości

przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

oszacował koszty budowy na podstawie wykonanego w latach poprzednich wodnego placu zabaw. Koszt wykonania obiektu o powierzchni

podobnej do istniejącego placu zabaw w Parku Jordana to kwota rzędu około 5 000 000,00 zł. Kwota ta znacznie przewyższa kwotę

przeznaczoną na realizację jednego projektu o charakterze okołomiejskim, tj. 1 520 000,00 zł. Co więcej ze względu na długotrwałe

uzgodnienia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz na technologiczne aspekty budowy wodnego placu zabaw, realizacja

propozycji zadania nie jest możliwa w cyklu dwuletnim. Należy mieć również na uwadze wysokie koszty utrzymania takiego obiektu, które

wynoszą około 254 000,00 zł rocznie. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

35 BO.OM.68/22 Kręgle dla wszystkich Pomysłodawca nie wskazał obiektu, gdzie miałaby być zlokalizowana kręgielnia, nie został wskazany operator tego obiektu ani dostarczona

zgoda na realizacje takiego zadania na danym obiekcie wraz z oświadczeniem o ogólnodostępności. Z dostępnych danych nie można

oszacować jakie roczne koszty utrzymania generowałoby zadanie.
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36 BO.OM.70/22 Oddechowy Kraków, przedszkola

zdrowymi płucami miasta

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, przyjętym Uchwałą Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia

2021 roku, zgłoszone w dniu 24 kwietnia br. w ramach budżetu obywatelskiego zadanie o charakterze ogólnomiejskim pn. „Oddechowy

Kraków, przedszkola zdrowymi płucami miasta” (wniosek nr BO.OM.70/22) zostało poddane weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-

prawnej. W wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej ww. projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt zadania nie spełnia wymogu

określonego w § 17 ust. 1 pkt 5) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, przyjętego ww. Uchwałą Rady Miasta Krakowa.

Przepis ten stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które wymagają współpracy

instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w

formie oświadczenia. Niezbędne było zatem dostarczenie dokumentów potwierdzających wyrażenie zgody przez dyrektorów samorządowych

przedszkoli, wszystkich tych, w których planowana była realizacja tego zadania. W dniu 7 lipca 2022 r. poinformowano Pana pisemnie o

konieczności uzupełnienia wymaganej dokumentacji. Z uwagi na niedotrzymanie 14-dniowego terminu udzielenia odpowiedzi oraz w związku

z faktem, iż Wnioskodawca ostatecznie zrezygnował z dostarczenia w regulaminowym terminie wymaganych ww. dokumentów projekt tego

zadania został negatywnie zweryfikowany pod względem merytoryczno-prawnym.

37 BO.OM.72/22 Zaparkuj na Kocmyrzowskiej Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Uzasadnienie: Projekt zakłada

budowę zatoki postojowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej po stronie osiedla Krakowiaków. Teren planowanej inwestycji położony jest w obrębie

układu urbanistycznego Nowa Huta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132, decyzją z dnia 30.12.2004r. Objęty jest

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieńczyce – Plac Targowy”. Zgodnie z wytycznymi Wydziału Miejskiego

Inżyniera Ruchu UMK, budowa zatoki postojowej musi uwzględniać budowę opaski bezpieczeństwa o szerokości minimalnej 0,75 cm

zapewniającej prawidłową obsługę osób parkujących oraz obejmować wyznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej. Zarząd

Zieleni Miejskiej wskazuje, że należy przyjąć rozwiązania projektowe, które nie wymuszą ingerencji w istniejącą zieleń, umożliwiające

ochronę maksymalnej ilości drzew/krzewów rosnących na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Należy

zaznaczyć, że zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na

terenie Gminy Miejskiej Kraków, wielkość strefy ochronnej drzew mierzonej od pnia to min. 2m w zależności od wieku drzewa. Biorąc pod

uwagę wszystkie powyższe wytyczne jak również wymaganą szerokość równoległych miejsc postojowych określonych zgodnie z warunkami

zawartymi w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z

2019r. poz. 2311 z późń. zm.) oraz, że parametry techniczne projektowanej zatoki winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2016r. poz. 124 z 2019 r. poz 1643) powyższa inwestycja nie jest możliwa do realizacji. Ponadto, tutejszy Zarząd w ramach

Programu Modernizacji Dróg w roku 2022 na wysokości lokalizacji wskazanej we wniosku wykona nową nawierzchnię asfaltową na jezdni

wraz z wymianą krawężnika i bezpiecznika a co za tym idzie zakres tych prac objęty zostanie gwarancją a ewentualna budowa miejsc

parkingowych doprowadziłaby do nieuniknionej rozbiórki nowo wyremontowanego bezpiecznika i części nawierzchni jezdni co byłoby

ekonomicznie nieuzasadnione. Dodatkowo według opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie ww.

zamierzenia gdyż, „zgodnie z wpisem do rejestru zabytków elementy układu urbanistycznego wraz z rozplanowaniem ulic i placów, a także

zieleni podlegają ochronie konserwatorskiej.” Wobec powyższego projekt opiniuje się negatywnie.

38 BO.OM.74/22 Psychoterapia jest OK! Gmina Miejska Kraków realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, i zadania w tym zakresie powinny być

realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, również z uwzględnieniem merytorycznych stanowisk, opinii i rekomendacji specjalistów

z poszczególnych dziedzin zdrowia. Zatem, projekt zadania mającego na celu przeprowadzenie na terenie Krakowa kampanii społecznej

dotyczącej przełamania tabu związanego z psychoterapią, w ramach weryfikacji merytoryczno-prawnej został przedstawiony do

zaopiniowania przez specjalistę z dziedziny psychoterapii, będącego w Zarządzie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa

Psychiatrycznego i Przewodniczącego Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego w latach 2016-2021. W związku z otrzymaniem w dniu 11

lipca br. opinii merytorycznej odnośnie ww. projektu, Wnioskodawca został poinformowany pismem z dnia 12 lipca br.

(Sz-10.8031.2.11.2022), że realizacja kampanii społecznej w proponowanej formule została zaopiniowana przez specjalistę w dziedzinie

psychoterapii negatywnie. W ramach przekazanego do Wydziału stanowiska, zostało podkreślone m.in. że zadanie zgłoszone w tym roku

„stanowi wręcz kopię projektu ubiegłorocznego, a w tym opis tzw. konceptu kreatywnego jest identyczny i składa się z tych samych trzech

projektów promujących te same hasła odnoszące się do trzech emocji: „SMUTEK SMUTEK SMUTEK (…)”, „ZŁOŚĆ ZŁOŚĆ ZŁOŚĆ (…),

„BEZRADNOŚĆ BEZRADNOŚĆ BERZRADNOSĆ (…)”. Według opisu konceptu graficznego z wykorzystaniem ww. haseł większość odbiorców

będzie mogła się utożsamić z ich przekazem, w sytuacji gdy wszystkie hasła stanowią negatywny komunikat dla odbiorców. W opinii

specjalisty z dziedziny psychoterapii psychoterapia mogłaby być w taki sposób kojarzona jako sytuacja, gdzie dominują negatywne uczucia.

Pomimo, iż tytuł tegorocznego projektu BO ma pozytywną wymowę „Psychoterapia jest OK!”, pozostałe treści reklamowe nie mają

pozytywnej wymowy, a epatowanie w przestrzeni publicznej ww. hasłami może u mieszkańców budzić negatywne skojarzenia i nie zmienia

tego zapis uwzględniony w tegorocznej propozycji zadania informacji, że „pomysł na kampanię był konsultowany z psychoterapeutą oraz

psychologiem.” Tak skonstruowana kampania społeczna (bardzo kosztowna) nie odzwierciedla rzeczywistej funkcji psychoterapii, a wręcz
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może sugerować i promować wybrany rodzaj terapii, np. w ramach podejścia poznawczo-behawioralnego. Proponowana w ramach

zgłoszonego projektu BO formuła kampanii społecznej realizuje funkcję „dość nachalnej reklamy i może przynosić skutek przeciwny do

zamierzonego”. Należy podkreślić, że kampanie w obszarze zdrowia psychicznego są potrzebne, ale powinny być przygotowane szczególnie

profesjonalnie, a przede wszystkim w formule zgodnej z założeniami kampanii o tematyce zdrowotnej, a także bez nadmiernego

wydatkowania publicznych środków finansowych. W przypadku projektu kampanii społecznej proponowanej do realizacji na terenie miasta

Krakowa w ramach budżetu obywatelskiego za zbędne należy uznać środki planowane na przygotowanie specjalnej dedykowanej strony

internetowej oraz fanpagea i konta na Instagramie w sytuacji, w sytuacji gdy Gmina Miejska Kraków dysponuje możliwością korzystania z

różnych nośników informacji, w tym z miejskich serwisów informacyjnych. Zatem w tym zakresie rekomenduje się dokonanie zmian w treści

projektu odnośnie proponowanych działań i szacowanych na ten cel wydatków, poprzez wprowadzenie rozwiązań uwzględniających

informacje tematyczne na miejskich stronach internetowych, np. w serwisie Magiczny Kraków, sprawyspołeczne.krakow.pl, Platforma Kraków

Pomaga oraz ew. posty na społecznych fanpageach miejskich lub fanpageu budżetu obywatelskiego. Tego rodzaju zmiany pozwolą na

uniknięcie generowania niepotrzebnych kosztów w ramach proponowanej kampanii społecznej. Propozycja umieszczenia treści informacyjno-

promocyjnych dotyczących krakowskich gabinetów psychoterapii została uznana przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii za działania

niedopuszczalne. Projekt nie gwarantuje żadnej transparentności tego procesu, nie wspominając o kryteriach włączenia do takiej bazy

gabinetów. Psychoterapia jest w tej chwili zawodem nieregulowanym, a taką działalność może otworzyć każdy. Mamy na rynku wiele

podmiotów działających poza jakąkolwiek kontrolą etyczną. Z uwagi na fakt, że psychoterapia jest złożonym procesem diagnostyczno-

leczniczym, wymagającym wieloletniego wykształcenia i stałej kontroli w czasie praktykowania (superwizji), zachodzi obawa, że „miasto

Kraków może zacząć brać udział w promocji może legalnych, ale nieetycznych przedsięwzięć”. Nadto kwestie możliwości tworzenia bazy

gabinetów psychoterapeutycznych należałoby odnieść do obowiązujących zapisów Regulaminu BO, tj. § 17 ust. 1 pkt 5), zgodnie z którym w

ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby

odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją, nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Z kolei

sam pomysł tworzenia tego rodzaju bazy nie znajduje uzasadnienia w sytuacji, gdy ogólnopolska lista certyfikowanych psychoterapeutów i

certyfikowanych superwizorów (z ich adresami e-mail wskazanymi do kontaktu), w tym działających na terenie Krakowa, jest powszechnie

dostępna na stronie internetowej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (wg ostatniej aktualizacji z dn.

23.06.2022r.): https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/lista-psychoterapeutow-i-superwizorow-snp-ptp/ Zatem część zadania dot. tworzenia

bazy gabinetów psychoterapeutycznych powinna zostać usunięta z projektu BO. Poza tym zgłoszony projekt nie jest zgodny z § 17 ust. 3 ww.

Regulaminu budżetu obywatelskiego, z którego wynika, że szacowanie czasu realizacji projektu powinno się odbywać na podstawie terminów

wynikających z przepisów prawa. Tabela z Harmonogramem działań związanych z wykonywaniem propozycji zadania, do wszystkich działań

zaproponowanych jako początkowe terminy ich realizacji, zawiera tegoroczne terminy, tj. na wykonanie projektów graficznych od

01.04.2022, druk i dystrybucja od 01.05.2022, kampania i umieszczanie nośników od 11.05.2022, przygotowanie strony internetowej i jej

„postawienie” od 01.04.2022 r., a funkcjonowanie strony internetowej od 10.05.2022 r. Ponadto zwrócono także uwagę na fakt, że

finansowanie realizacji większości projektów BO odbywa w cyklu jednorocznym, a ich wykonanie nie może rozpoczynać się w tym samym

roku, co projekt BO został zgłoszony, czyli przed zakończeniem regulaminowej procedury weryfikacji projektów oraz przed głosowaniem

mieszkańców. Kwestie terminów prac nad budżetem obywatelskim reguluje załącznik nr 2 do obowiązującej ww. uchwały Rady Miasta

Krakowa Nr LI/1410/21. W związku z tym, należałoby skorygować Harmonogram poszczególnych działań tak, aby zostały rozpisane jako

jednoroczne zadanie do wykonania w okresie od stycznia do grudnia roku 2023. Zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa, na dokonanie ewentualnych zmian zakresu rzeczowego projektu zgłoszonego pn. „Psychoterapia jest OK!” Wnioskodawca

ma 14 dni na dokonanie korekty i takim terminie była możliwość dokonania modyfikacji i niezbędnych korekt, pod rygorem odrzucenia

zgłoszonego projektu BO w wyniku negatywnej weryfikacji merytoryczno-prawnej.

39 BO.OM.75/22 MEGA PUMPTRACK –PARK

SPORTOWY– ścieżka zdrowia cd.

Projekt zakłada stworzenie mega pumptracku rowerowego. Przedmiotowe działki zostały objęte planem koncepcyjnym dotyczącym

stworzenia spójnego zagospodarowania terenów w Czyżynach pod wstępną nazwą "Park Woźniców", realizowanym przez Zarząd Zieleni

Miejskiej. Głównym celem projektu będzie utworzenie tzw. zielonego korytarza łączącego Park Lotników Polskich z Łąkami Nowohuckimi. W

ramach tworzonej koncepcji, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, zgodnie z Uchwałą NR CXI/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z

dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków (...), w celu zebrania

opinii mieszkańców nt. ich pomysłów na zagospodarowanie przedmiotowego obszaru poprzez ogólnodostępną ankietę internetową. Wyniki

przeprowadzonej ankiety będą zebrane i przedstawione w postaci raportu z konsultacji, zgodnie z Uchwałą NR CXI/2904/18 RADY MIASTA

KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r., na podstawie którego zostanie następnie wykonany projekt zagospodarowania parku. Tym samym,

stworzenie pumptracku rowerowego w ramach BO we wskazanej lokalizacji byłoby sprzeczne z ideą powstania parku, którego realizacja jest

konsultowana z mieszkańcami. W celu wykonania nowego elementu parku, jakim jest wspomniany pumptrack rowerowy, mieszkańcy

powinni wyrazić chęć jego stworzenia właśnie na etapie konsultacji, tak aby została zachowana spójność zagospodarowania i funkcji terenu.

W związku z powyższym, projekt wniosku został odrzucony.

40 BO.OM.76/22 Sztuczne wyspy dla ptaków Projekt zakłada budowę sztucznych wysp dla ptaków wodnych na Stawie Płaszowskim. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt
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wodnych Krakowa został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z uzyskanych opinii wynika, że teren Stawu

Płaszowskiego objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Płaszowska – Krzywda” uchwalonego uchwałą NR

XXXIII/412/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. Na miejscowym planie zagospodarowania terenu Staw Płaszowski oznaczony

jest symbolem WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Na wskazanym terenie obowiązuje zakaz zabudowy, w tym również

lokalizacji obiektów tymczasowych. Dodatkowo przy Stawie Płaszowskim obowiązuje ochrona linii brzegowej przed wykonywaniem prac

ziemnych zniekształcających jej przebieg i zmniejszających powierzchnię stawu, poza pracami utrzymaniowymi mającymi na celu

zachowanie naturalnego charakteru zbiornika wodnego oraz dobrego stanu wód. Z opinii przyrodniczej wynika, że zarośla i strefa litoralna

gwarantuje rozwój i ochronę ptaków na terenie stawu. Dodatkowe tereny rozrodu ptaków- wyspy – wpływają negatywnie na „rzadkie okazy”

zamieszkujące staw ponieważ miejsca lęgowe znajdą gatunki pospolite stanowiące konkurencję dla rodzimych mieszkańców. Zarząd Zieleni

Miejskiej jest w trakcie praz związanych z realizacją zadania „Zagospodarowaniem terenu wokół Stawu Płaszowskiego”. Na nasadzenia oraz

zagospodarowanie firma realizująca zadanie udzieliła tut. Jednostce 72- miesięcznego okresu gwarancji, którą utraci, w przypadku

zniszczenia, rozkopania, rozjeżdżenia terenu wokół Stawu. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego

2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

41 BO.OM.77/22 Pokonajmy raka - bezpłatne

badania profilaktyczne

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, przyjętym Uchwałą Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia

2021 roku, zgłoszone w dniu 24 kwietnia 2022 roku zadanie o charakterze ogólnomiejskim pn. "Pokonajmy raka – bezpłatne badania

profilaktyczne” (wniosek nr BO.OM.77/22) zostało poddane weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-prawnej. W wyniku weryfikacji

merytoryczno-prawnej ww. projektu stwierdzono, iż projekt zadania nie spełnia wymogów określonych w § 13 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 6 i

pkt 9 Regulaminu. Zgłoszony projekt zadania stanowi niekompletny projekt programu polityki zdrowotnej. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „program polityki zdrowotnej to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z

zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie

założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej

grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego”.

Elementem niezbędnym do realizacji programu polityki zdrowotnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest uzyskanie przez program

pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a następnie przyjęcie go do

realizacji poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Krakowa.

42 BO.OM.79/22 Dom Ukraiński w Krakowie Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

43 BO.OM.80/22 Sortujmy śmieci na Bulwarach

Wiślanych!

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

44 BO.OM.81/22 Przeszkolenie mieszkańców

Krakowa w zakresie obrony

cywilnej

Za punkt wyjścia należy wziąć założenie, iż na mocy § 1 ust. 2 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w

sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez

mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 (przewidującego szczególne

wymogi czy wyłączenia co do takich projektów). Należałoby zatem skonfrontować w pierwszej kolejności treść zgłoszonego projektu

ogólnomiejskiego nr BO.OM.81/22 pod tytułem „Przeszkolenie mieszkańców Krakowa w zakresie obrony cywilnej” (w szczególności

założenie, iż ma tam znaleźć się teoretyczne przeszkolenie strzeleckie co do posługiwania się bronią długą i krótką) z wykazami zadań

własnych zawartych w ustawach samorządowych. W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.

poz. 559 z późn. zm.) wskazano, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, zaś w szczególności

zadania własne obejmują sprawy wyliczone przykładowo w tym ustępie, przy czym co prawda pkt 14 wskazuje na sprawy porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ale wydają się one odbiegać znaczeniowo od zadań z przedmiotowego projektu. Z kolei ustawa z

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) wskazuje w art. 4 ust. 1 iż powiat wykonuje określone

ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wyliczonym w następujących punktach (ewentualnie nałożone przez

inne ustawy) , w tym w zakresie obronności (pkt 20). Wynika z tego bezpośrednio, iż ustawy szczególne powinny określać już formę realizacji

zadania powiatu w danym zakresie. Taką ustawą dotyczącą spraw obronności jest zatem ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(Dz. U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.). Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy o obronie Ojczyzny, kierowanie sprawami

obronności w województwie należy do wojewody, który w ramach takiego kierowania, wykonuje zadania w zakresie i na zasadach

określonych w ustawach, a w szczególności organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia

i ćwiczenia obronne. Można więc przypisać zadania wynikające z przedmiotowego projektu do kompetencji wojewody. Wymieniona ustawa w

art. 114 -118 reguluje ponadto kwestie współpracy z organizacjami proobronnymi, w tym przewidując w art. 117, iż dowódcy jednostek

wojskowych w ramach realizacji swoich zadań mogą współpracować z organizacjami proobronnymi w zakresie działalności dydaktyczno-
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instruktorskiej, kształtowania postaw patriotycznych i kapitału społecznego oraz wzmocnienia potencjału Sił Zbrojnych na rzecz obronności i

bezpieczeństwa państwa. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wsparcia organizacji proobronnych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 977) w § 2 przewiduje, iż członkowie lub wolontariusze organizacji proobronnych mogą uzyskać uprawnienie do

prowadzenia działalności instruktorskiej na rzecz osób trzecich w następujących obszarach szkoleniowych: 1) musztra; 2) strzeleckie; 3)

medyczne; 4) przetrwania w warunkach środowiska naturalnego; 5) łączność; 6) obrona przed bronią masowego rażenia; 7) inżynieryjno-

saperskie; 8) terenoznawstwo; 9) taktyka; 10) rozpoznanie; 11) poszukiwanie i ratownictwo; 12) walki wręcz; 13) cyberbezpieczeństwo.

Wydaje się zatem, że skoro adresatem takiej działalności instruktorskiej są osoby trzecie, może się to odbywać także w formie stosownych

szkoleń, niemniej prowadzonych w oderwaniu od organów powiatu. Natomiast z projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w

tym treści Rozdziału 7 Edukacja w zakresie ochrony ludności, nie można wywieść kompetencji co do organizacji szkoleń w zakresie

posługiwania się bronią. Reasumując, w wyniku analizy obowiązujących regulacji trudno wskazać jakiekolwiek normy kompetencyjne

umożliwiające organizację przez powiat (w tym przypadku miasto na prawach powiatu) do zorganizowania przeszkolenia strzeleckiego,

nawet teoretycznego, zwłaszcza biorąc pod uwagę surową reglamentację co do posiadania broni w Polsce na podstawie ustawy z dnia 21

maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955 z późn. zm.).

45 BO.OM.83/22 Drugie "Błonia" - miejsce relaksu

dla wszystkich krakusów

Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacji - parku z utwardzonymi ścieżkami wyposażonego w elementy małej architektury oraz

nasadzeniami. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do

różnych jednostek m.in. Wydziału Skarbu Miasta oraz Wydziału Planowania Przestrzennego. Z uzyskanych opinii wynika, że działki wskazane

w projekcie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Barycz. Większość działek leży na terenie oznaczonym

symbolem Rws zakwalifikowanych jako tereny otwarte, rolne o wysokich walorach krajobrazowych, obejmujące obszary występowania wód

powierzchniowych, przeznaczone na cele gospodarki rolnej głównie w postaci upraw łąkowych i zagospodarowanie wód powierzchniowych

dla potrzeb rolnictwa. Na powyższych obszarach obowiązuje zakaz zmiany - w obrębie terenów R, Rws, RZL, ZL - naturalnego ukształtowania

powierzchni terenu, a także zakaz budowy jakichkolwiek obiektów budowlanych a także zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych

na drogach dojazdowych do gruntów rolnych. Działki leżące w terenach oznaczonych symbolami KDW, KDD są przeznaczone do pełnienia

funkcji drogi dojazdowej oraz wewnętrznej. Działki oznaczone symbolem Uo to tereny w części zainwestowane, położone w bezpośrednim

sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych, przeznaczone dla lokalizacji usług związanych z gospodarowaniem odpadami z

wykluczeniem usług magazynowania odpadów, z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego związanego z gospodarką komunalną i

budownictwem. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza lokalizacji parku na wyżej wyszczególnionych terenach.

Dodatkowo ma powyższych terenach obowiązuje zakaz zabudowy do czasu wyposażenia terenu w kanalizację sanitarną oraz urządzenia

obsługujących je dróg. Jedyną lokalizacją, w której jest możliwość usytuowania parku są tereny oznaczone symbolem 4.ZP, jednak działki

leżące na wspomnianym obszarze nie należą do Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z

dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie

mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie

należących i nie pozostających we władaniu Miasta. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną.

46 BO.OM.87/22 Ekrany akustyczne przy Ogrodzie

Botanicznym UJ

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2, 4 i 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Uzasadnienie Projekt zadania

zakłada montaż ekranów akustycznych przy Ogrodzie Botanicznym UJ. Zgodnie z zapisami § 8ust. 18 miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”-etap A (Uchwała nr CIX/2894/18/Rady Miasta Krakowa z dnia

12.09.2018)obszar na którym zlokalizowany jest Ogród Botaniczny (oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

65.ZPo.1) nie został zakwalifikowany do terenów podlegających ochronie akustycznej, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2019

roku zaopiniował wniosek negatywnie. Proponowana ściana zaburzyłaby walory widokowe Al. Powstania Warszawskiego przesłaniając ciąg

ekspozycji w stronę Ogrodu Botanicznego. Ponadto budowa ekranów akustycznych ,oprócz podstawowej funkcji ograniczenia hałasu

,prowadzi do stworzenia pewnego typu wysokiego ogrodzenia , co w mieście powoduje niepotrzebną izolację wydzielonej przestrzeni i

jednocześnie dodatkowe ograniczenie otwartych przestrzeni ,których w Krakowie jest bardzo mało, szczególnie w obrębie ścisłego centrum.

Aleja Powstania Warszawskiego ze względu na swe usytuowanie -otwartość w kierunku Wisły i niezamknięcie jej drugiego końca wysoką

zabudową oraz połączenie z ulicą Beliny Prażmowskiego ,która w naturalny sposób jest jej przedłużeniem wraz z jej szerokością -stanowi

ważny korytarz przewietrzenia miasta i każda dodatkowa zabudowa pojawiająca się tutaj, będzie stanowiła ograniczenie tej bardzo ważnej

funkcji. Wybudowanie ekranu wzdłuż tej ulicy ograniczy przewiew powietrza w przypadku samego Ogrodu Botanicznego , jak i całego

fragmentu miasta wzdłuż ulicy Kopernika, poprzez uniemożliwienie wymiany powietrza z istniejącym obecnie kanałem przewiewowym

połączonym z kanałem przewietrzenia biegnącym wzdłuż rzeki Wisły. Ogród Botaniczny pełni też rolę „dostarczyciela tlenu” wobec całego

miasta a przynajmniej jego otoczenia i odizolowanie go od kanału przewietrzania jest niewskazane. Ponadto trzeba uwzględnić, że w chwili

obecnej na odcinkach wskazanych przez Wnioskodawcę brak jest ekranów akustycznych, także od strony terenów położonych po

przeciwnych stronach ulic niż Ogród Botaniczny. W przypadku zastosowania ekranów tylko po jednej stronie tych ulic (od strony ogrodu

botanicznego) wystąpi efekt odbicia fali dźwiękowej, która w ten sposób skierowana zostanie wprost na te właśnie tereny. Spowodowałoby to
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/najprawdopodobniej znaczące zwiększenie uciążliwości akustycznej na tych terenach, mogące skutkować przekroczeniem dopuszczalnych

norm emisyjnych, do czego zarządca drogi nie może dopuścić. W tej sytuacji konieczność dotrzymania standardów akustycznych mogłaby

wymusić obustronne zastosowanie ekranów akustycznych. Koszt całości przedsięwzięcia znacznie przekroczyłby środki finansowe

przewidziane na budżet obywatelski ogólnomiejski. Budowa ekranów po jednej stronie Alei Powstania Warszawskiego na długości ok. 500mb

to koszt ok 3 500 000zł. Należy zwrócić uwagę na konieczność opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem analizy

akustycznej. Analiza akustyczna jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego i jest wymagana dla pozytywnego uzgodnienia projektu.

Dopiero wykonanie analizy akustycznej pokazuje zasięg i skalę oddziaływania na środowisko efektu odbicia fali dźwiękowej.

47 BO.OM.90/22 Automaty z karmą dla ptaków

wodnych nad Wisłą

Projekt zakłada ustawienie automatów z karmą dla ptaków wodnych na bulwarach. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z

dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres informacji

niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę ZZM o podanie przez

Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji, złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w

Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Dodatkowo Zarząd

Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w trakcie opracowywania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wisła Łączy na terenie

bulwarów. Przedmiotowa dokumentacja jest uzgadniana z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie oraz z Państwowym

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

48 BO.OM.91/22 Dobudowa pasa dla autobusów na

ul. Nowohuckiej

Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 roku w sprawie

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa stwierdzono, że zadanie to stoi w sprzeczności z § 13 ust. 2 Regulaminu Budżetu

Obywatelskiego Miasta Krakowa, zgodnie z którym koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 20% środków

finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego (tj. wynoszących 1 520 000 zł). W drodze weryfikacji

stwierdza się, że koszt proponowanego zadania BO w rzeczywistości wynosiłby ok. 2 100 000 zł. Powyższa kwota znacząco przekracza koszt

oszacowany przez wnioskodawcę, w efekcie czego wniosek nr BO.OM.91/22 ocenia się negatywnie.

49 BO.OM.92/22 Ogólnodostępny skwer zieleni przy

ul. Architektów

Projekt zakłada budowę zielonego skweru pomiędzy ul. Architektów a Fortem 49 „Krzesławice”, na terenie działki NH-10, 207/8. Na etapie

wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Teren

ww. działki wraz z fortem wpisane są do rejestru zabytków pod numerem A-830, decyzją z dnia 10.11.1995 r. Ponadto na przedmiotowym

terenie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kantorowicka – Niebyła” (Uchwała nr LXX/1008/13

Rady Miasta Krakowa z dnia 27.03.2013). W przypadku zagospodarowania ww. terenu, konieczne byłoby zachowanie powiązań widokowych.

Należałoby również zachować historyczne ukształtowanie terenu oraz kontekst przestrzenny zabytkowego dzieła obronnego a także miejsca

martyrologi. Wykonanie zagospodarowania należy poprzedzić przeprowadzeniem analiz historycznych i kwerendy archiwalnej oraz

opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, dla której konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art.

36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840). Działka NH-10, 207/8 objęta jest postępowaniem o

stwierdzenie nabycia prawa użytkowania na rzecz Polskiego Związku Działkowców jako ROD „Kabaczek”. Dodatkowo działka objęta jest o

obowiązującymi umowami dzierżaw (zespół ogródków działkowych) na czas nieoznaczony. Prowadzone jest również postępowanie o oddanie

w dzierżawę części działki w trybie przetargowym. Ponadto przedmiotowa działka objęta jest postępowaniem o zwrot prowadzonym w trybie

art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Postępowanie prowadzone jest przez Starostę Krakowskiego. Zgodnie z uchwałą nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 4. § 17.

1. w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie

należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

50 BO.OM.93/22 Zielona i cicha ulica Bronowic i

Krowodrzy

Projekt zakłada wyganianie nasadzeń zieleni oraz wprowadzenie ograniczeń w ruchu drogowym przy ul. Armii Krajowej, na terenie działek

K-5, 352 i 353. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do

różnych jednostek. Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu poinformował, iż uspokojenie ruchu jest wskazane dla ulic niskich klas, obsługujących

wyłącznie ruch lokalny. Ulica Armii Krajowej jest drogą dwujezdniową klasy GP/Z, która w układzie miasta pełni funkcję rozprowadzającą.

Takie ulice stanowią główny układ komunikacyjny z uwagi na kursującą tam komunikację publiczną, jak również ze względu na swoje

parametry. Ulica ta jest również połączeniem pomiędzy centrum miasta (II obwodnicą) a Dzielnicami IV i VI, a także droga krajową nr 7 oraz

94 (łącznie z ul. Jasnogórską). W związku z powyższym wszelkie zmiany wpływające na przepustowość tych ulic należy poddać szczególnej

analizie pod kątem zasadności. Wynika to z faktu, iż wszelkie w przepustowości na tego typu ulicach skutkują przeniesieniem

zapotrzebowania na przejazd poprzez ulice osiedlowe o znacznie gorszych parametrach, wpływając w istotny sposób na pogorszenie

bezpieczeństwa. W nawiązaniu do przedstawionych informacji oraz biorąc pod uwagę parametry przedmiotowego odcinka drogi, brak przejść

dla pieszych o ruchu niekierowanym sygnalizacją świetlną, natężenia ruchu dochodzące do ponad 800 pojazdów na godzinę, a także

negatywny wpływ na ruch komunikacji publicznej, projekt organizacji ruchu zawierający rozwiązania zawarte w propozycji zadania nie

mógłby zostać zatwierdzony w Wydziale Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Dodatkowo działka K-5, 352 objęta jest postępowaniem o zwrot
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prowadzonym w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowe postępowanie prowadzi Starosta Krakowski.

Druga ze wskazanych w projekcie działek (K-5, 353) ma powierzchnię 0,07 ha. Powierzchnia taka nie jest wystarczająca do wykonania

zaproponowanych nasadzeń. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

51 BO.OM.94/22 Psychologia Bliżej Uczniów Projekt BO.OM.94/22 „Psychologia Bliżej Uczniów” odrzucony z uwagi na niespełnienie wymagań zawartych w § 16 ust. 4 Uchwały nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, tj. Od momentu

zawiadomienia o brakach w projekcie lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, Wnioskodawca ma 14 dni na dokonanie

korekty.”

52 BO.OM.96/22 Remont drogi przy Cmentarzu

Grębałów

Projekt zakłada generalny remont północno-wschodniej drogi okalającej Cmentarz Grębałów (o długości ok. 780m) na działkach nr 54/7, 569,

obręb 11, jedn. ewid. Nowa Huta. Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa przekazał informację, że w sprawie działki nr 54/7 toczą się

aktualnie dwa postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce

nieruchomościami. Obecnie, sprawy prowadzi Starosta Krakowski. Z uwagi na powyższe stan prawny działki jest niejasny i istnieje wysokie

ryzyko jej utraty przez Gminę Miejską Kraków. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w

sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane

projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu Miasta. Dodatkowo projekt uzyskał

negatywną opinię Biura Planowa Przestrzennego który zaznaczył, że dla rozpatrywanego obszaru obowiązują ustalenia Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Cmentarz Grębałów”, zgodnie z którym wskazana lokalizacji drogi znajduje się na terenie 2ZPX

z przeznaczeniem na urządzenie ciągu pieczo-spacerowego o nawierzchni gruntowej wyodrębnionej z zieleni trwałymi ogranicznikami

(elementy betonowe lub inne), a proponowana nawierzchnia trwała (asfaltowa) nie będzie z tymi ustaleniami zgodna. Biorąc pod uwagę

powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

53 BO.OM.100/22 Doposażenie placów zabaw w

urządzenia “bez barier”

Projekt zakłada zaprojektowanie ławek w formie rzeźb dla każdej dzielnicy. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13

stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres informacji

niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę ZZM o podanie przez

Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji, złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w

Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę

powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

54 BO.OM.101/22 Doposażenie siłowni zewnętrznych

w urządzenia “bez barier”

Projekt zakłada zaprojektowanie ławek w formie rzeźb dla każdej dzielnicy. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13

stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres informacji

niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę ZZM o podanie przez

Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji, złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w

Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę

powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

55 BO.OM.103/22 Zieleń kontra beton Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni na trawniku graniczącym z aleja Gen. Bora – Komorowskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Wiślicką,

na terenie działek NH-7, 366, 363, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, iż wskazane działki

znajdują się w obszarze stanowiącym rezerwę terenu pod zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową

połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego”. W roku bieżącym procedowany jest etap koncepcji

inwestycji. W związku z powyższym projektowanie zieleni w ramach zgłoszonej propozycji zadania będzie możliwe dopiero po zakończeniu

realizacji ww. inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

56 BO.OM.104/22 Ekologiczny parking Wnioskowane zadanie przewiduje utworzenie ekologicznych miejsc postojowych pomiędzy blokami 15 a 20 na os. Na Skarpie. Zamierzona

inwestycja znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132, decyzją z

30.12.2004r., który objęty jest również ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty”. W

podanej lokalizacji obowiązują uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXIX/757/2019 z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie utworzenia parku

kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta oraz nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony

drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z wpisem do rejestru zabytków, układ urbanistyczny wraz z rozplanowaniem ulic i placów

a także zielenią podlega ochronie konserwatorskiej. W mpzp również wskazuje się na podporządkowanie historycznemu układowi ulic, zieleni

i placów zasad obsługi infrastrukturalnej i komunikacyjnej. Rozpatrując jako lokalizację budowy miejsc postojowych teren pomiędzy blokami

15 a 20 należy wziąć pod uwagę fakt, że rosną tam nasadzenia zamienne młodych drzew posadzone w ramach warunków decyzji

administracyjnych za usuwane wcześniej drzewa. Znajduje się tam również istniejąca studnia stanowiąca element systemu awaryjnego
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zaopatrzenia w wodę. Według opinii jednostki Klimat – Energia – Gospodarka Wodna nie ma możliwości przeniesienia ww. studni w inne

miejsce. Dodatkowo w ramach środków Dzielnicy XVIII w roku 2021 przeprowadzony został remont nakładki asfaltowej wzdłuż bloku nr 20.

Gwarancja podanego zakresu prac obowiązuje do 23.12.2024 r. Na terenie naprzeciw bloków 17 i 18 istnieje zieleniec z kilkunastoma

dojrzałymi egzemplarzami drzew. Biorąc pod uwagę zapisy uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ochrony drzew, wskazane jest aby przy

zamierzeniach inwestycyjnych zachować min. strefę ochronną drzew 2m-3m. Spełniając ww. wymagania nie ma możliwości realizacji

wskazanej inwestycji. Ze względu na ochronę konserwatorską układu urbanistycznego wg opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków nie jest

możliwe pozytywne zaopiniowanie ww. zamierzenia. Lokalizacja miejsc postojowych winna spełniać wymagania wynikające z Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(m. in. odległości stanowisk postojowych od okien budynków mieszkalnych). W przypadku parkingu do 10 miejsc postojowych odległość jaka

musi być zachowana to 7m. Obecnie istniejąca odległość od budynków wynosi: naprzeciw bloku nr 20 – 6m a naprzeciw bloku 18 -5m.

Zamierzenia inwestycyjne zlokalizowane na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty, wpisanego do rejestru zabytków winny być

realizowane w sposób kompleksowy. Proces projektowy należy poprzedzić opracowaniem koncepcji zagospodarowania określonego terenu

wraz z jego inwentaryzacją, w której powinny zostać ujęte nie tylko parkingi, ale również tereny zielone, rekreacyjne i elementy wystroju

wnętrz. Dopiero pozytywna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków na temat przedstawionej koncepcji pozwoliłaby na opracowanie

dokumentacji projektowej a w dalszym etapie na realizację robót budowlanych. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na cały proces inwestycji

począwszy od opracowania koncepcji, uzgodnienia jej z MKZ a w dalszej części opracowanie dokumentacji projektowej i prace budowlane

zachodzi ryzyko, że zadanie takie nie będzie możliwe do realizacji w cyklu dwuletnim. Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt, że

opracowanie koncepcji zagospodarowania danego terenu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozytywnej opinii, a co a tym idzie istnieje

ryzyko, że zamierzenie inwestycyjne nie zostanie zrealizowane. W związku z powyższym wniosek utworzenia miejsc postojowych opiniuje się

negatywnie.

57 BO.OM.111/22 Wyremontujmy i zazieleńmy plac

Inwalidów!

Zadanie odrzucone na podstawie §17.1 pkt. 2 oraz §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: W nawiązaniu do

złożonego projektu do budżetu obywatelskiego BO.OM.111/22 „Wyremontujmy i zazieleńmy plac Inwalidów”, Zarząd Dróg Miasta Krakowa

informuje, że w 2018r. opracowany został zamienny projekt zagospodarowania Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego, dla którego

uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Nr 1066/6740.1/2018 z dnia 11.06.2018r, oraz prawomocną (nadano rygor natychmiastowej

wykonalności postanowieniem z dnia 13.06.2018). W tegorocznym budżecie Miasta Krakowa, oraz w WPI/WPF brak jest zadania, wobec

czego brak jest również jego finansowania. Projekt przebudowy placu Inwalidów wzbudził liczne kontrowersje, w związku z tym realizacji

zaniechano, decyzja pozwolenia na budowę wygasła. Z uwagi na zaistniałą sytuację niezbędne jest opracowanie koncepcji oraz

przeprowadzenie konsultacji społecznych przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania ostatecznych

decyzji, uzgodnień, pozwoleń. Przedmiotowego wniosku nie można rozpatrywać w kontekście standardowego remontu, lecz w odniesieniu do

kompleksowej przebudowy placu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dla realizacji powyższego zakresu konieczne jest opracowanie

dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy placu, pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, decyzji formalno-

prawnych - teren jest objęty ochroną konserwatorską z uwagi na położenie na terenie układu urbanistycznego „Układ urbanistyczny ul.

Królewskiej z dnia 11.09.2019r.” Powyższe wynika również z opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, który dopuszcza rewaloryzację Placu

Inwalidów, jednakże zwraca uwagę na konieczność opracowania kompleksowej dokumentacji w tym zakresie. Koniecznym jest

przeprowadzenie kwerendy archiwalnej i opracowanie całościowego projektu, by mógł zostać on zaakceptowany. Dodatkowo tutejszy Zarząd

zgodnie z procedurą planowania i monitorowania inwestycji złożył w zeszłym roku wniosek o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na

2022 r. oraz WPF- WPI na lata następne zadania inwestycyjnego dotyczącego „Rewitalizacji Placu Inwalidów w Krakowie” na 4 120 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, koszt realizacji przekracza kwotę 1 520 000,00 zł założoną jako limit pojedynczego zadania w VIII edycji

budżetu obywatelskiego 2022 r. co jest niezgodne z §17 ust. 1 pkt.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Z uwagi na

konieczność opracowania koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych a także opracowania dokumentacji projektowej, a

następnie realizacji zadania polegającego na kompleksowej przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zakres robót nie może

być zrealizowany w terminie zgodnym z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Realizacja inwestycji z uwagi na czas

potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej z wymaganymi uzgodnieniami, jak opisano powyżej, nie jest możliwa do zrealizowania

w cyklu 2-letnim, co jest niezgodne z §2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

58 BO.OM.113/22 Rewitalizacja Placu Nowego i

budowa nowych koszy na śmieci

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust.1.pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta

Krakowa planuje w sierpniu/wrześniu br. ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla

zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, układu drogowego, nawierzchni placu, infrastruktury

technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania pn. Przebudowa Placu Nowego w oparciu o opracowaną w 2021 roku koncepcję

zagospodarowania Placu Nowego. Biorąc pod uwagę powyższe opiniuje się negatywnie zgłoszoną propozycję zadania z Budżetu

obywatelskiego.

59 BO.OM.122/22 Korytarze ekologiczne i woda dla   Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opiniuje negatywnie projekt budżetu obywatelskiego pt. „Korytarze ekologiczne i
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dzikich zwierząt w Krakowie woda dla dzikich zwierząt w Krakowie”. Urząd Miasta Krakowa jest już w posiadaniu dokumentacji identyfikującej tereny zieleni oraz łączące

je korytarze ekologiczne wyznaczone w szczególności w oparciu o układ hydrograficzny Krakowa w formie „Mapy łączności ekologicznej ze

szczególnym uwzględnieniem wartości faunistycznych na terenie Krakowa”, wykonanej przez Pro Gea na zlecenie UMK w 2019 roku. Jest to

pierwsze tego typu opracowanie w Polsce, w którym dzięki zastosowaniu narzędzi geoinformatycznych przeanalizowano szereg

szczegółowych danych przestrzennych dotyczących zasobów przyrodniczych oraz wodnych miasta, a także dokumentów planistycznych.

Głównym celem opracowania było wygenerowanie warstwy wektorowej obejmującej obszary istotne dla bytowania i migracji fauny oraz

wskazanie miejsc problematycznych, narażonych na zerwanie łączności wraz z propozycjami rozwiązań pozwalających zminimalizować

zaistniałe konflikty. Kraków wraz z terenami przyległymi z uwagi na duże zróżnicowanie topograficzne i przyrodnicze – w szczególności

obecność licznych cieków wodnych, na czele z Wisłą, fragmentów dużych obszarów łąkowych i leśnych, ale również miejsc

zagospodarowanych przez człowieka, jak liczne ogródki działkowe i stare cmentarze, stanowi atrakcyjną przestrzeń dla różnorodnych grup

zwierząt. Opracowanie identyfikuje tereny zieleni oraz korytarze migracji zwierząt w szczególności w oparciu o sieć hydrograficzną miasta,

głównie pod kątem wykonywanych dokumentów planistycznych, planów zagospodarowania terenu, polityk i programów, ale także dla

wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Opracowanie dostępne jest publicznie w formie warstw geoinformatycznych publikowanych na

stronie:

https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_kios.json&_ga=2.164017911.971080726.1655111950-167627346.1629288070 W

związku z powyższym przedstawiony projekt nie może być zrealizowany, gdyż wypełnia przesłankę ujętą w § 17 ust. 1 pkt 6 Regulaminie

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. tj. narusza obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z art. 44 ust 3 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem

zasad: m.in. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych

celów.

60 BO.OM.123/22 Strażnik Ogrodów /Garden Guard Wydział Kształtowania środowiska Urzędu Miasta Krakowa opiniuje negatywnie wniosek BO.OM.123/22 Strażnik Ogrodów. Tutejszy Wydział

informuje, że kwestie dotyczące zwalczania chorób i szkodników roślin nie należą do zadań własnych gminy. Zagadnieniami tymi zajmuje się

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Platformę sygnalizacji agrofagów prowadzi m. in. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy

Instytut Badawczy w Poznaniu w serwisie prowadzonym przez ten Instytut: Platforma Sygnalizacji Agrofagów (https://www.agrofagi.com.pl/)

oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w serwisie HortiOchrona (http://hortiochrona.inhort.pl/). System ostrzegania przed pojawieniem

się organizmów niepożądanych oparty jest na szczegółowych obserwacjach i analizach warunków pogodowych i związanych z nimi takich

parametrów jak temperatura, wilgotność, ilość opadów, siła i kierunek wiatru. Istnieje wiele darmowych aplikacji służących do identyfikacji

roślin. Do najpopularniejszy należą: Atlas roślin https://atlas.roslin.pl/ Flora Incognita https://floraincognita.com, Plantsnap

https://www.plantsnap.com, LeafSnap https://leafsnap.app, Picture This https://www.picturethisai.com/app , Pl@ntNet

https://plantnet.org/en/. Niektóre z nich diagnozują choroby i szkodniki roślin. Istnieją też aplikacje dedykowane do rozpoznawania chorób i

szkodników roślin: np. Leaf Doctor https://www.quantitative-plant.org/software/leaf-doctor. Wobec tego mieszkańcy Krakowa mogą w prosty

sposób zidentyfikować zagrożenie ze strony organizmów niepożądanych. Informujemy także, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

prowadzi Centralny Rejestr Danych o IGO (Inwazyjnych Gatunkach Obcych). Gromadzone dane publikowane są na portalu Geoserwis pod

adresem: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ Jednocześnie zwracamy uwagę, że tworzenie programu w oparciu o istniejące aplikacje może

wiązać się z problemami natury formalno-prawnej np. z koniecznością zakupu licencji, koniecznością uzyskania praw autorskich do zdjęć. W

przypadku wspomnianej we wniosku aplikacji Inaturalist autorami zdjęć są osoby fizyczne. Właściciel portalu nie odpowiada za za

prawdziwość danych wprowadzanych do portalu. Tworzenie bazy roślin ich chorób i szkodników, a szczególnie przygotowanie materiałów,

zdjęć i opisów oraz przypisanie odpowiedniej choroby, czy szkodnika do rośliny to długoletnia i kosztowna praca. Dla przykładu Flora Polski

–atlas roślin https://www.atlas-roslin.pl zawiera opisy 10875 taksonów powyżej odmiany uprawnej, 13119 odmian ozdobnych i oraz 73169

zdjęć. Projekt uwzględnia jedynie koszty tworzenia aplikacji. Natomiast należy się liczyć z kosztami zakupu licencji do zdjęć, czy tworzeniem

własnej bazy danych. Niezależnie od powyższego informujemy, że wprowadzone przez mieszkańców dane powinny być publikowane po

zweryfikowaniu pod względem merytorycznym. Wobec powyższego w ocenie tutejszego Wydziału mogą nie zostać spełnione wymogi

regulaminu budżetu obywatelskiego, o którym mowa: § 1 ust. 2 Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty należące do

zadań własnych gminy lub zadań powiatu.... § 17 ust.1 W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty których koszt

realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generował by koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu, § 17 ust. 6 W ramach

budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; Ponadto zgodnie z art. 44 ust 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z

zachowaniem zasad: m.in. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu

założonych celów.

61 BO.OM.125/22 DOPOSAŻENIE PLACU PUNPTRACK

PRZY ULICY PYSOŃCE

Ze względu na warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma możliwości usytuowania obiektów w

odległości mniejszej niż 10 m od drogi. Ponieważ działka jest mała i już znacznie zagospodarowana nie ma miejsca na tym terenie do
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dostawienia nowych urządzeń.

62 BO.OM.127/22 Zielona każda dzielnica Krakowa. Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

63 BO.OM.130/22 Ogólnodostępna rampa lub kanał

dla samochodów

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust.1.pkt. 4, 6, 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Wnioskodawca

na etapie opiniowania projektu przez Jednostkę Miejską zaproponował lokalizacje, które poddane zostały następnie weryfikacji pod kątem

możliwości realizacji zadania. Działka nr 301 obr. 2, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Gustawa Morcinka objęta jest realizowaną budową

Północnej Obwodnicy Krakowa (realizacja na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z

dnia 18.02.2021 r., dla tzw. cz. III Północnej Obwodnicy Krakowa). W związku z powyższym, z uwagi na kolizję z ww. zamierzeniem

budowlanym opiniuje się negatywnie wskazaną lokalizację. Obszar działek 398/5 oraz 398/6 obr. 44, jedn. ewid. Nowa Huta, znajduje się w

całości w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Pas A” w Krakowie ustanowionej Rozporządzeniem Nr 3/2015 z dnia 4

lutego 2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

podziemnej „Pas A” w Krakowie zmienionym Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10

maja 2017 r. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż w § 3 Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z

dnia 5 lutego 2015 r., poz. 564 ustalono szereg czynności zabronionych, m.in. w § 3 ust. 1 pkt. 4, w myśl których zabroniono m.in.

lokalizowania parkingów o powierzchni 0,1 ha, bez ujmowania wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej

zamkniętej lub otwartej, w postaci szczelnych rowów, oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczenie ich do poziomu wymaganego

przepisami odrębnymi, bądź w § 3 ust. 1 pkt. 5 ustalono zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami. Ponadto w myśl § 3 ust. 2

pkt. 1 oprócz ww. ustaleń, zabroniono m.in. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na

ryzyko skażenia przez różnego rodzaju substancje typu: olej, benzyna, smary, bądź prowadzenie czynności związanej z myciem samochodów

itp., opiniuje się negatywnie wskazaną lokalizację. Oprócz powyższego stwierdza się, że inwestycja wymagałaby budowy drogi dojazdowej do

wskazanych działek. Działki te nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, otoczone są terenami będącymi własnością osób

fizycznych bądź Polskich Kolei Państwowych, co uniemożliwia realizację zadania na gruntach należących i pozostających we władaniu Miasta.

64 BO.OM.135/22 Zielone Płuca Krakowa - zielona

każda dzielnica

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

65 BO.OM.136/22 Nowohuckie Święto - Dni Nowej

Huty

W związku ze skierowaniem do oceny merytorycznej przez Nowohuckie Centrum Kultury projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

pn. „Nowohuckie Święto – Dni Nowej Huty” (nr BO.OM.136/22), Nowohuckie Centrum Kultury, jako jednostka dokonująca weryfikacji

merytoryczno-prawnej, działając na podstawie zapisów Uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (dalej Regulamin Budżetu Obywatelskiego), weryfikuje projekt negatywnie, z uwagi na

następujące uwarunkowania: Zapisy Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowią, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie

mogą być realizowane projekty (…) które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego. Opis i kosztorys przedstawionego projektu (wygrodzenie terenu, ochrona, zabezpieczenie medyczne)

sugerują, że będzie to impreza masowa, w rozumieniu przepisów prawa. Doświadczenia z poprzednich edycji wydarzenia realizowanego pod

nazwą „Dni Nowej Huty” w zakresie frekwencji także wskazują na konieczność organizacji przy uwzględnieniu przepisów o imprezach

masowych. Pomysłodawca projektu jako miejsce jego realizacji wskazał skwer pomiędzy Nowohuckim Centrum Kultury a osiedlem Centrum

E (Skwer Budowniczych Nowej Huty). Obowiązujący na tym terenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Łąki Nowohuckie”

wyznacza obszar, na którym możliwa jest realizacja imprez masowych – wspomniany skwer zawężony jest pod tym względem do jego

północnej części, pomiędzy chodnikiem przy Placu Centralnym a przedeptem łączącym Nowohuckie Centrum Kultury oraz osiedlem Centrum

E (§ 6 ust. 6 oraz część graficzna planu). Na obszarze tym znajdują się przeszkody terenowe (pomnik Solidarności, liczne drzewa, w tym

nowe nasadzenia), uniemożliwiające rozstawienie sceny, wskazanych w opisie projektu elementów dodatkowych (m.in. trampoliny,

dmuchańce) oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Z podobnego względu (obecność drzew, elementów małej architektury,

infrastruktury technicznej) nie jest możliwa także realizacja zadania bezpośrednio przed Nowohuckim Centrum Kultury – skwer, jakim

dysponuje instytucja jest za mały w stosunku do spodziewanej frekwencji. Z kolei ograniczenie puli dostępnych miejsc do poziomu 999 osób i

kontrolowanie frekwencji (np. poprzez wpuszczanie publiczności na ogrodzony teren z bieżącym sprawdzaniem liczby osób przebywających

na wydzielonym obszarze) nie spełnia kryterium ogólnodostępności, o którym mowa w (§ 17 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Budżetu

Obywatelskiego.

66 BO.OM.137/22 Karta Sportowa dla mieszkańców

Krakowa

W związku ze zgłoszoną propozycją zadania dodania do Karty Krakowskiej i Krakowskiej Karty Miejskiej funkcjonalności karty sportowej, w

pierwszej kolejności należy rozróżnić pojęcia Karty Krakowskiej i Krakowskiej Karty Miejskiej. Program pn. Karta Krakowska uprawnia jego

uczestników ( zameldowanych na stałe w Krakowie lub odprowadzających tu podatki) do szeregu ulg i zniżek, w tym m.in. wybranych biletów

okresowych KMK ze zniżką. Z kolei Krakowską Kartę Miejską może otrzymać każdy, kto zechce nabywać imienne bilety okresowe, bez

względu na miejsce zamieszkania, rozliczanie bądź nie podatków w Krakowie. KKM nie wiąże się z otrzymaniem przez jej okaziciela żadnych
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uprawnień. Jest ona wyłącznie nośnikiem imiennego biletu okresowego. Użytkownicy Karty Krakowskiej mogą korzystać nie tylko ze zniżek

na bilety okresowe komunikacji miejskiej, ale także z bogatej i różnorodnej oferty partnerów miejskich oraz komercyjnych ( w tym

sportowych), którzy oferują zniżki w kategoriach; kultury, sportu i rekreacji, wychowania i oświaty, zdrowia, gastronomii i sklepów oraz usług.

Partnerzy komercyjni przystępują do Programu na zasadzie dobrowolności, zgodnie z zasadą wolności prowadzenia działalności

gospodarczej, oferując zniżki na swoje usługi na poziomie od 5% do 30%. Do Programu mogą przystąpić w każdej chwili inne podmioty, w

tym siłownie, kluby fitness, szkoły tańca, parki, baseny etc, podpisując porozumienie z Miastem. Każdy kto decyduje się zostać partnerem

Miasta proponuje indywidualnie poziom ulg. Dlatego nie ma potrzeby zmiany funkcjonującego systemu Karty Krakowskiej i tworzenia

dodatkowej funkcji. Szczególnie że firmom komercyjnym nie można dyktować poziomu zniżek, jakie chcą oferować swoim odbiorcom, ani też

organizować w tej sprawie konsultacji społecznych. Tym bardziej że Budżet Obywatelski sam w sobie stanowi specyficzną formę konsultacji

społecznych i niedopuszczalnym jest, aby projekty w treści zawierały informacje oraz wskazania do przeprowadzenia dodatkowych

konsultacji społecznych na temat przedmiotu złożonego wniosku. Należy podkreślić, że trwają zaawansowane prace, mające na celu

integrację systemów usług dla mieszkańców, a także agregacji wszystkich kart, w tym karty krakowskiej, karty rodzinnej 3+ oraz krakowskiej

karty rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, co zwiększy czytelność korzystania z oferowanych ulg i upustów, a także pozwoli na aktywną

promocję projektu. W obecnej sytuacji brak zasadności dla angażowania dodatkowych środków publicznych na ten cel.

67 BO.OM.139/22 Pitniki Krakowskie Zgodnie z treścią § 10 ust.1 pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w zakresie informacji niezbędnych do złożenia

projektu wnioskodawca winien wskazać miejsce realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowego projektu

stwierdzono, że autor nie wskazał na terenie ogólnomiejskim konkretnych lokalizacji a jedynie zawnioskował o umieszczenie, po 4 sztuki

pitników w każdej z 18 dzielnic Krakowa( łącznie 72 sztuki). Na podstawie treści § 16.ust. 1 Regulaminu w dniu 08.06.2022 roku,

wnioskodawca został niezwłocznie poinformowany e-mailem o konieczności dokonania uzupełnień i modyfikacji w zakresie stwierdzonych

podczas weryfikacji nieścisłości. W przewidzianym regulaminem terminie tj.14 dni, zgodnie z zapisem §16 ust. 4, wnioskodawca nie zajął

jednak żadnego stanowiska i nie dokonał uzupełnienia wniosku. Dodatkowo informujemy, że wstępna analiza wykazała niezgodność projektu

z limitami finansowymi, o których mowa w § 13 ust.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Reasumując powyższe

postanowiono, że projekt Nr BO.OM.139/22- Pitniki Krakowskie podlega odrzuceniu.

68 BO.OM.144/22 Krakowskie karmniki i poidełka dla

ptaków

Projekt zakłada wykonanie i montaż poidełek i karmników dla ptaków. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. W przypadku montażu poideł z wodą stojącą zachodziłaby

konieczność codziennego czyszczenia oraz wymiany wody. W przypadku montażu poideł podłączonych do sieci wodociągowej, dodatkowo

generowane byłyby wysokie koszty zarówno posadowienia urządzenia jak i jego utrzymania. Należy mieć na uwadze, że w przypadku poideł

kluczowa jest ich czystość, której utrzymanie mogłoby być potencjalnie utrudnione przez celowe ich zanieczyszczanie i akty wandalizmu.

Montaż karmników negatywnie wpływa na naturalne zachowania ptaków. Dodatkowo w karmnikach często wysypywany jest niewłaściwy dla

ptaków pokarm (chleb, solone przekąski, resztki z obiadu). Spożywanie takiego pożywienia prowadzi do wielu chorób, takich jak np. zespół

chorobowy anielskie skrzydło (uniemożliwia ptakom latanie, a tym samym migracje w miejsca rozrodu) lub nawet śmierci. Przyczynia się to

do zmniejszenia populacji ptaków na terenie miasta. Niezależnie od powyższego, w przypadku realizacji projektu konieczne byłoby

przeprowadzanie okresowych kontroli stanu i czystości karmników. Potencjalna realizacja projektu wymagałaby zatrudnienia przynajmniej

jednego pracownika obsługującego poidła i karmniki (utrzymanie czystości, kontrola pokarmu, wymiana wody), co daje koszt ok. 50 000,00

zł rocznie na wynagrodzenia. Dodatkowo należy doliczyć również koszt utrzymania auta (ok. 20 000,00 zł rocznie). ZZM nie posiada obecnie

samochodów, które mógłby przeznaczyć na ten cel. Powyższa kalkulacja nie uwzględnia pozostałych kosztów, takich jak opłata za wodę,

ewentualne naprawy. Minimalny, roczny koszt opieki nad poidłami i karmnikami wyniósłby ok. 70 000,00 zł. Ponadto zgodnie z uchwałą nr

LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10.

1. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem wskazania przez

Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji, złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w

Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę

powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

69 BO.OM.145/22 Mini Skocznia Narciarska w Parku

Jordana

Projekt zakłada budowę mini skoczni narciarskiej w Parku Jordana. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany

ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt został zaopiniowany negatywnie przez Miejskiego

Konserwatora Zabytków. Park Jordana jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-579, decyzją z dnia 18.05.1976 r. Wszelkie

działania na ww. terenie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840). W roku 2018 został opracowany kompleksowy projekt rewaloryzacji parku. Na realizację

prac w oparciu o ww. dokumentację Miejski Konserwator Zabytków wydał Pozwolenie nr 453/18 z dnia 30.05.2018 r. Projekt zakłada

uporządkowanie i spójne kształtowanie przestrzeni, a szczegółowe rozwiązania są oparte o układ wnętrz architektoniczno-krajobrazowych.

Ww. opracowanie, które jest realizowane etapowo, nie obejmuje budowy mini skoczni narciarskiej w parku. Taki obiekt byłby także

nieuzasadniony historycznie. Priorytetem w granicach Parku Jordana powinno być przeprowadzenie całościowej rewaloryzacji zgodnie z
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zatwierdzonym projektem. Mając na uwadze walory kompozycyjne i historyczne Parku Jordana, a także spójność jego zagospodarowania,

propozycja zadania jest niedopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego i niezgodne z założeniami Ustawy i ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

70 BO.OM.147/22 Ratujmy Zalew Zesławicki od

degradacji!

Projekt zakłada wybudowanie utwardzonej ścieżki gruntowej po wschodniej oraz zachodniej części Zalewu Zesławickiego oraz montaż ławek

i koszy na śmieci, na terenie działek NH-3, 475/14, 52, 51/1, 51/2, 479, 50/4, 50/3, 50/5, 50/6, 475/7, 475/8, 71, 72, 117, 484, 482, 481. Na

etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek.

Projekt został zaopiniowany negatywnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie. Na prawym brzegu

zbiornika Zesławice ścieżka wymagałaby ingerencji w korpus zapory bocznej. Ponadto zapora boczna na prawym brzegu w przypadku

osiągnięcia maksymalnego piętrzenia zbiornika ulega zalaniu, tak więc obiekty samej ścieżki jak również ławki i kosze na śmieci mogą ulec

zniszczeniu, a elementy nieprzytwierdzone trwale do podłoża mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa budowli piętrzącej w sytuacji, w

której dostana się do zbiornika. Dodatkowo działki na lewym brzegu zbiornika nie jest możliwa z uwagi na fakt, iż działki NH-3, 475/14, 52,

51/1, 51/2, 479, 50/4, 50/3, 50/5, 50/6 stanowią własność Skarbu Państwa oddaną w inne formy władania. Ponadto w rejonie zbiornika trwa

budowa drogi ekspresowej S7. W związku z powyższym obszar wokół zbiornika może stracić dotychczasowe walory przyrodnicze i

rekreacyjne. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

71 BO.OM.148/22 ZRÓB TO SAM! Ogólnodostępna

rampa samochodowa

Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust.1.pkt. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Wnioskodawca złożył

projekt zadania, polegający na remoncie istniejącej rampy samochodowej znajdującej się na dz. nr 50/20 obr. 52 Podgórze pomiędzy

istniejącymi garażami. Części nieruchomości, na której zlokalizowane są garaże typu blaszak, są objęte umowami dzierżawy. Działka stanowi

własność Gminy Miejskiej Kraków o symbolu użytku B i dr i nie pozostaje w zarządzie ZDMK. Wjazd na przedmiotową rampę samochodową

ograniczony jest łańcuchem zamykanym na kłódkę. Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział IV Podgórze poinformowała, że klucze do kłódki

posiadają użytkownicy garaży. Natomiast w trakcie prowadzonych przez Strażników czynności w terenie, nie ustalono osoby odpowiedzialnej

za montaż przedmiotowego obiektu. W świetle ustawy Prawo budowlane art. 48 konstrukcja ta powstała prawdopodobnie bez wymaganych

zezwoleń na potrzeby użytkowników garaży i stanowi samowolę budowlaną. Powyższe poddaje również w wątpliwość spełnienie kryterium

ogólnodostępności (§17 ust. 1 pkt 1) Regulaminu budżetu obywatelskiego). Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z zadaniami statutowymi

zajmuje się między innymi: „zarządzaniem obiektami inżynierskimi, tunelami oraz obiektami kubaturowymi, położonymi w pasach

drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, pozostających w zarządzie ZDMK oraz innymi elementami i obiektami przekazanymi w

zarząd zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.” Działka, na której posadowiona jest przedmiotowa rampa (jak również sama rampa) nie

została przekazana w zarząd ZDMK i tym samym nie pozostaje w jego utrzymaniu. Z uwagi na powyższe uwarunkowania i nieuregulowany

stan własności obiektu, Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie może podjąć czynności zmierzających do remontu i tym samym usankcjonowania

samowoli budowlanej.

72 BO.OM.149/22 Park linearny rzeki Białuchy -

trójstyk Dzielnic I, II i III

Projekt zakłada utworzenie parku linearnego wzdłuż rzeki Białuchy (Prądnik) w miejscu styku granic pomiędzy Dzielnicami I,II i III. Na etapie

wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przeanalizował zadania o podobnym charakterze, realizowane w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych

pod kątem kosztów oraz czasu wykonania. Z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (m. in. PGW WP –

ustalenie linii brzegowej, decyzja pozwolenia na budowę), etap opracowania dokumentacji projektowej może trwać nawet 2 lata. Ponadto

zagospodarowanie terenu wskazanego we przewyższałaby kwotę przeznaczoną na realizację jednego projektu o charakterze

ogólnomiejskim, tj. 1 520 000,00 zł. Ponadto z uwagi na powyższe argumenty, nie jest możliwa realizacja zadania w cyklu dwuletnim.

Ponadto na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „dla wybranych obszarów miasta

Krakowa” – etap A, obszar 59 oraz „Olsza”. Zgodnie z zapisami ww. planu działki S-7, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7 i część działki 117

oznaczone są symbolem 59.KDW.1 z przeznaczeniem pod teren drogi wewnętrznej, natomiast działka S-7, 116/8 i część działki 116/7

oznaczone są symbolem 59.KDX.2 z przeznaczeniem pod teren ciągu pieszo – rowerowego. W związku z powyższym, projektowanie zieleni

będzie możliwe dopiero po urządzeniu terenów przeznaczonych pod teren drogi wewnętrznej oraz terenu ciągu pieszo-

rowerowego.Dodatkowow działki S-7, 116/5, 116/6, 116/8 i część działek 116/7 i 117 stanowią rezerwę terenu pod zadanie inwestycyjne pn.:

„Dostosowanie tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie”. Obecnie dla tego zadania ZDMK proceduje

realizqcję w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Po odebraniu dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony przetarg na roboty

budowlane i zawarta umowa z przyszłym wykonawcą. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinię negatywną

73 BO.OM.151/22 Kompostowniki w całym Krakowie  Podstawę odrzucenia stanowi: 1) § 10 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w którym ustala się, że zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu powinien

zawierać miejsce jego realizacji. 2) § 16 ust. 4 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „od momentu zawiadomienia o brakach w projekcie lub konieczności dokonania modyfikacji

zakresu rzeczowego, Wnioskodawca ma 14 dni na dokonanie korekty”. Ad. 1. Wnioskodawca nie przedstawił propozycji konkretnych
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lokalizacji ustawienia kompostowników. Ad. 2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK w dniu 23 czerwca 2022 r. zawiadomił

telefonicznie i mailowo Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia projektu w zakresie zaproponowania konkretnych lokalizacji ustawienia

1000 kompostowników na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wydział nie otrzymał odpowiedzi od Wnioskodawcy w terminie do 7 lipca 2022 r.

3) § 17 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego

Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które, w przypadku projektów, których

szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu. Ad

3. Koszt zakupu i montażu 1000 kompostowników wynosi 80 000 zł, natomiast oszacowane roczne koszty utrzymania powyższej ilości

kompostowników wynoszą 192 720 zł, co stanowi 228,4 % wartości projektu. 4) § 17 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa

z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego

nie mogą być realizowane projekty które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności”, Ad 4. Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) określają jedynie możliwość wprowadzanie na terenie gminy

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej.

74 BO.OM.152/22 Miejski Trener dla seniora i

dzieciaka

Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy

75 BO.OM.153/22 Jadło-Dzielnia w każdej dzielnicy

Krakowa

Projekt zweryfikowany negatywnie, ponieważ nie spełnia następujących zapisów regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: 1.

Dot. inne: Projekt nie spełnia wymogu, o których mowa w § 10 ust. 1 to jest nie zawiera informacji odnośnie miejsca realizacji zadania i

wymóg ten nie został przez projektodawcę uzupełniony. 2. Dot.§ 17 ust.1 pkt.4: Projekt zakłada montaż lodówek bez szczegółowego

określenia miejsca, w którym miałyby być usytuowane dlatego nie można jednoznacznie wskazać, że realizacja projektu nie stałaby w

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami

Prezydenta. 3. Dot.§ 17 ust.1 pkt.5: Projekt wymaga współpracy instytucjonalnej to jest zgody właściciela/zarządcy lokalu/terenu na montaż i

udostępnianie lodówek lub najmu lokalu - projektodawca nie wskazał zgody instytucji jak również nie określił innych zasad realizacji projektu,

dlatego projekt nie spełnia również tego kryterium. 4. Dot.§ 17 ust.1 pkt.6: Projekt zakłada montaż lodówek bez szczegółowego określenia

miejsca, w którym miałyby być usytuowane dlatego nie można jednoznacznie wskazać, że realizacja projektu nie narusza przepisów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub prawa osób trzecich, w tym prawa własności. 5. Dot.§ 17 ust.1 pkt.7: Montaż

lodówek nie ma charakteru trwałej inwestycji, potencjalnie mógłby być realizowany na gruntach nie należących i nie pozostających we

władaniu Miasta.

76 BO.OM.155/22 Punkty dostępu Wi-Fi oraz

ładowania urządzeń mobilnych

Projekt zakłada montaż ławek zasilanych energią słoneczną, umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych oraz bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych

jednostek m.in. Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Z uzyskanych opinii

dotyczących terenów objętych ochroną konserwatorską sprawowaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków wynika, że elementy małej

architektury powinny być jednolite i wpisywać się w charakter poszczególnych miejsc oraz podkreślać ich walory historyczne. Z tego względu

formy ławek z panelami solarnymi, zasilającymi wejścia USB, na terenach objętych ochroną zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków,

muszą być dostosowane do istniejących lub uzgodnione przez właściwego konserwatora zabytków modeli ławek. Nie dopuszcza się

stosowania rozwiązań typowych, niewpisujących się w kontekst przestrzenny. Obecnie nie jest możliwe ustalenie ile czasu zajmie proces

projektowy dla ławki solarnej oraz jakie byłyby koszty uwzględniające niezbędne uzgodnienia. Z oficjalnej informacji w formie mapki (stanowi

ona załącznik do Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa

zawarte w dniu 11 maja 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków) zamieszczonej na stronie WUOZ (https://www.wuoz.malopolska.pl/poradnikmwkz/) wynika iż tereny na obszarze

zespołu zabytkowego obejmującego historyczny zespół miasta Krakowa: Stare Miasto, Wawel, Stradom, Kazimierz, Podgórze, Nowy Świat,

Piasek, Kleparz, Wesołą, wytyczony granicą przebiegającą od Al. 29 Listopada wzdłuż południowej granicy Cmentarza Rakowickiego do ul.

Rakowickiej, dalej północną granicą zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego i dalej na wschód do osi ul. Beliny Prażmowskiego, Rondem

Mogilskim włączając obszar ronda, osią Al. Powstania Warszawskiego do ul. Grzegórzeckiej, osią ul. Grzegórzeckiej do torów kolejowych,

wzdłuż torów kolejowych po ich wschodniej stronie do Al. Powstańców Wielkopolskich, osiami ulic: Powstańców Wielkopolskich, Powstańców

Śląskich, Kamieńskiego, Konopnickiej do rzeki Wilgi, Wilgą do brzegu Wisły, Wisłą do Mostu Dębnickiego włączając most, osią Alej:

Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego do Al. 29 Listopada wchodzi w zakres właściwości Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w

Krakowie. W nawiązaniu do powyższego opinia WUOZ jest również niezbędna dla terenów wskazanych w propozycji zadania. W związku z

brakiem odpowiedzi na prośbę o opinie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej

weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.



Lp. Numer

ewidencyjny

Tytuł zadania Szacunkowy

koszt

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów

odrzuconych

77 BO.OM.156/22 Nordic walking wśród dzikiej

miejskiej natury

Propozycja zadania odrzucona na podstawie § 17 ust. 1: • pkt. 4 który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą

być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami,

programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. • pkt. 6, który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego

nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności Uzasadnienie: Wskazane przez Wnioskodawcę działki objęte

są ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Kostrze – rejon ulicy Falistej” „Obszar łąkowy – rejon ulicy

Tynieckiej” „Skotniki Północ” W świetle powyższych planów miejscowego prawa, przeznaczenie poszczególnych działek kształtuje się

następująco: Dz.446 P-2, j. ewid. Podgórze objęta jest ustaleniami mpzp „Kostrze – rejon ul. Falistej” i znajduje się w obszarach: R.4 – tereny

rolnicze w parku krajobrazowym (zasadnicza część) oraz KDX.7 – teren ciągu pieszego (wschodni skraj) W terenie R.4 obowiązuje minimalny

wskaźnik terenu biologicznie czynnego 90 %, dlatego brak jest możliwości wykonania na nim wnioskowanej ścieżki do spacerów i Nordic

walking-u. Dodatkowo, miejscowo konieczne byłoby wejście w tereny prywatne, co jest niezgodne z § 17 ust. 1 pkt. 6. Dz. Nr 330 obr. P-4, j.

ewid. Podgórze objęta jest ustaleniami mpzp: „Kostrze – rejon ulicy Falistej” oraz „Kostrze” Zgodnie z pierwszym mpzp przeznaczona jest

ona w zasadniczej części pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL.2), a jedynie na północnym skrawku pod KDX.7 – teren ciągu

pieszego, natomiast po stronie objętej mpzp „Kostrze” (południowa część) przeznaczona jest pod KDL.1 – tereny dróg publicznych klasy

lokalnej. Działka nr 464 obr. P-6, j. ewid. Podgórze objęta jest ustaleniami mpzp „Obszar łąkowy – rejon ulicy Tynieckiej” w zasadniczej części

przeznaczona jest pod tereny rolnicze (R.1) oraz na północnym skrawku pod drogę publiczną klasy dojazdowej (KDZ.2). Działka nr 111/1 obr.

P-36, j. ewid. Podgórze objęta jest ustaleniami mpzp „Obszar łąkowy – rejon ulicy Tynieckiej” i znajduje się w obszarze WSr-4 – tereny rowów

Działka nr 106 obr. P-36, j. ewid. Podgórze objęta jest ustaleniami mpzp „Obszar łąkowy – rejon ulicy Tynieckiej” i przeznaczona jest pod

tereny rolnicze (R.1) – minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 90%. Działka nr 107 obr. P-36, j. ewid. Podgórze objęta jest

ustaleniami mpzp „Obszar łąkowy – rejon ulicy Tynieckiej” i przeznaczona jest pod: Tereny dróg wewnętrznych (KDW.3) Tereny rolnicze (R.1

i R.9) – minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 90% Tereny dróg dojazdowych (KDD.1) Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej (MN.5) Oraz mpzp „Skotniki – Północ”, zgodnie z którym część omawianej działki przeznaczona jest pod teren dróg

wewnętrznych (KDW.3) Dodatkowo, ZDMK zawarł umowy: • na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w rejonie

wskazanej działki, jak również • umowy na podstawie § 16 uodp (realizacja inwestycji drogowej przy inwestycji nie drogowej) W świetle

powyższego, brak jest możliwości wykonania wnioskowanych ścieżek, gdyż w terenach przeznaczonych pod drogi konieczne jest wykonanie

pełnej infrastruktury, a nie jedynie ścieżki, natomiast w terenach rolniczych, przy konieczności pozostawienia terenu biologicznie czynnego

na poziomie 90% wykonanie ścieżek jest niewykonalne. Należy również podkreślić, że konieczne jest zapewnienie ciągłości ciągów pieszych

z dowiązaniem do już istniejących, dlatego wykonanie ciągu pieszego jedynie na terenach przeznaczonych pod KDX.7, nie dawałoby

wymiernego efektu, wprowadzając korzystających z niego pieszych w błąd oraz stanowiłoby naruszenie Art. 44 Ustawy o finansach

publicznych.

78 BO.OM.160/22 Przede wszystkim DRZEWA Projekt zakłada nasadzenie drzew. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce

realizacji projektu. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę ZZM o podanie przez Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji, złożona

propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia

prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

79 BO.OM.161/22 Ławki - Rzeźby Projekt zakłada zaprojektowanie ławek w formie rzeźb dla każdej dzielnicy. Zgodnie z uchwałą nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13

stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, Rozdział 3. § 10. 1. Ustala się zakres informacji

niezbędnych do złożenia projektu: 6) miejsce realizacji projektu. W związku z brakiem odpowiedzi na prośbę ZZM o podanie przez

Wnioskodawcę konkretnej lokalizacji, złożona propozycja zadania nie spełnia warunków ww. uchwały. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej w

Krakowie nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej i pełnej weryfikacji merytoryczno – prawnej takiego projektu. Biorąc pod uwagę

powyższe, projekt otrzymuje opinie negatywną.

80 BO.OM.162/22 Ścieżka filozoficzna Romana

Ingardena przystanek 1

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

81 BO.OM.163/22 Żyjemy w XXI wieku! Usługa

doradcza dla ZDMK!

 Zarząd Dróg Miasta Krakowa to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków powołana do życia uchwałą Rady Miasta

Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Działalność ZDMK reguluje Uchwała nr CVIII/2809/18 (z późn. zm.) w sprawie reorganizacji jednostki

budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora

Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej. Dyrektor Zarządu Dróg Miasta

Krakowa posiada stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa. Zgodnie ze Statutem Zarządu Dróg Miasta Krakowa,

stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr CVIII/2809/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, szczegółowy zakres działania, w tym

strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora ZDMK.Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ZDMK
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania / uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów

odrzuconych

zatwierdzonym Zarządzeniem nr 164/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 31.12.2021 r. (z późn. zm.). Dyrektor Zarządu

Dróg Miasta Krakowa odpowiada za kierowanie pracą i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym za wydatkowanie

środków publicznych na realizację zadań w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów oraz czuwanie

nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, która szczegółowo określa zasady

gospodarowania środkami publicznymi.Również zgodnie z Regulaminem jw., w ramach działalności jednostki, prowadzona jest analiza i

identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników ZDMK, celem podnoszenia poziomu zawodowego pracowników poprzez organizację

szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz kierowanie na naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych. W związku z powyższym to Dyrektor

Zarządu Dróg Miasta Krakowa (a nie mieszkańcy), jako Dyrektor samodzielnej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków, decyduje o

potrzebie przeprowadzenia szkoleń w ramach środków finansowych przewidzianych na funkcjonowanie jednostki. Podnoszenie kwalifikacji

pracowników poprzez organizację szkoleń wpisuje się zatem w istniejącą politykę zarządzania jednostką miejską.Wydatkowanie środków

publicznych przeznaczonych na budżet obywatelski na organizację szkoleń (w tym wyjazdów zagranicznych) dla kadry zarządzającej ZDMK

w ilości ok. 12 osób, czyli dla konkretnych osób, i przeznaczenie na ten cel dodatkowych środków z budżetu Miasta Krakowa (jako

dofinansowane działalności jednostki), zdaniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa jest niecelowe, narusza ustawę o finansach publicznych i

spowoduje negatywny odbiór społeczny. Należy podkreślić, że Dyrektorzy i Kierownicy, odpowiadający za realizowanie inwestycji na terenie

Miasta Krakowa w ramach kompetencji ZDMK, to osoby z wieloletnim stażem i doświadczeniem.Oprócz powyższego proponowane zadanie

nie przyniesie konkretnych, wymiernych i widocznych korzyści w postaci zrealizowanego projektu w ramach budżetu obywatelskiego i jego

efekt nie spełni kryterium ogólnodostępności (w głównej mierze zadanie planowane jest tylko dla konkretnych osób – pracowników ZDMK). W

związku z powyższym złożony projekt ,,Żyjemy w XXI wieku! Usługa doradcza dla ZDMK!” opiniuje się negatywnie w oparciu o §17 ust. 1

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być

realizowane projekty: pkt 1) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności, pkt 4) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w

mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta, pkt 6) które naruszałyby

obowiązujące przepisy prawa.

82 BO.OM.166/22 Nie złam nogi, remonty chodników

w Krakowie cz.1

Nie dostarczono listy poparcia, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

83 BO.OM.167/22 Artyści z Piwnicy pod Baranami -

usłyszymy ich na Zabłociu.

Projekt zakłada montaż ławek multimedialnych na terenie bulwarów, na działkach S-17, 270/67, S-12, 137/11, P-13, 517/2, P-13, 518/4. Na

etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w trakcie opracowywania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wisła Łączy na

terenie bulwarów. Przedmiotowa dokumentacja jest uzgadniana z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie oraz z

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Dodatkowo na części działki S-12, 137/11 realizowana jest inwestycja pn.:

„Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Starowiślnej wraz z przebudową układu drogowego na odcinku od ul. Dietla do mostu

Powstańców Śląskich. Ponadto planowana jest przebudowa mostu Powstańców Śląskich. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt otrzymuje

opinię negatywną

84 BO.OM.169/22 Park zamiast pola golfowego Połączony z projektem o numerze BO.OM.11/22
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