DZIELNICA VIII DĘBNIKI
PRZYJĘTY
Asfaltowy łącznik między ul. Sodową i
1
BO.D8.4/16
Norymberską.

Wykonanie asfaltowej drogi, łącznika, między ulicami
Sodową i Norymberską.
Montaż wiaty przystankowej wraz z budową peronu na pętli
autobusowej (przystanek "Kostrze").

41 000,00

2

BO.D8.5/16

Kostrze - wiata przystankowa

3

BO.D8.6/16

Zielona autostrada

Zasadzenie ok. 80-100 krzewów w ciągu "Autostrady
Skawina" (ul. Bobrzyńskiego i Grota-Roweckiego).

Warsztaty "Origami i Iris folding"

Realizacja bezpłatnych warsztatów z zakresu Origami i Iris
folding
w
celu
wspomagania
procesu
edukacji
matematycznej dzieci w klasach I-III. Zajęcia z zakresu tych 10 400,00
technik
rozwijają wyobraźnię przestrzenną, kreatywność,
cierpliwość i staranność.
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BO.D8.7/16

65 000,00

2 550,00

Odciążenie skrzyżowania ul. Norymberska / Sodowa/ Tyniecka. Brak konieczności wykonywania remontów na w/w odcinku
przez ok 5 lat.
Poprawa komfortu pasażerów podczas oczekiwania na autobus.Ponadto lepsza infrastruktura może zwiększyć liczbę pasażerów
korzystających z komunikacji miejskiej.
Prognozowane generowane koszty (rocznie):
Plewienie 4 x rok = 5000 zł;
Uzupełnianie korowania 1 x rok = 1000 zł.
Łącznie 6000 zł.
Udział w warsztatach wpłynie na podniesienie umiejętności matematycznych dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Prowadzenie zajęć w niezbyt licznych grupach, w formie aktywności pozalekcyjnej pozwoli na swobodniejszą
niż w czasie lekcji atmosferę, co pozytywnie wpłynie na postrzeganie matematyki jako atrakcyjniejszej i bardziej przyjaznej.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, do bezpieczeństwa mieszkańców Dom
Pomocy Społecznej (nowe ogrodzenie zapobiegnie przedostawaniu się osób niepożądanych na teren DPS
w godzinach nocnych), a także bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Domu Pomocy Społecznej poprzez dostosowanie
drugiego wjazdu na teren placówki. Trasa spacerowa służyć będzie zarówno osobom starszym jak i rodzinom z dziećmi.
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BO.D8.9/16

Trakt spacerowy w zielonych Dębnikach

Piękna trasa spacerowa od tramwaju do Parku Angielskiego
w zielonych Dębnikach może być jeszcze piękniejsza.
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BO.D8.14/16

Zielona Aleja Twardowskiego

Zmiana ulicy Twardowskiego na zieloną aleję ruchu
uspokojonego łączącą Bulwary Wiślane z Zakrzówkiem.
108 000,00
Priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników, komfort
mieszkańców oraz utrzymanie dostępności dla wszystkich.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i uspokoi ruch samochodowy. Zainstalowanie elementów małej
architektury i nasadzenia drzew poprawią walory estetyczne tego terenu.

Audiobooki dla Biblioteki w Dębnikach

Wzbogacenie Działu Audiobooków w Filii nr 13 Podgórskiej
Biblioteki Publicznej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami 10 000,00
czytelników.

Zakup nowości wydawniczych –audiobooków – w filii nr 13 Podgórskiej Biblioteki Publicznej polepszy atrakcyjność oferty tej
placówki bibliotecznej, co może przyczynić się do zwiększenia poziomu czytelnictwa w Dzielnicy VIII.
Projekt przyczyni się do kształtowania nawyków czytelniczych – szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Służyć będzie także
wyrównywaniu szans, aby osoby mające problemy ze wzrokiem, niewidome oraz słabo widzące mogły bezpłatne skorzystać z
dostosowanej do ich potrzeb oferty książkowej.
Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców, w szczególności: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury”.

Zajęcia sportowe prowadzone w soboty w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 133 w Krakowie jako wsparcie dla
rozwoju sportu wśród mieszkańców Dzielnicy VIII oraz
wdrożenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

11 890,00

Udział w projekcie gwarantuje czynne spędzanie czasu wolnego, integrację i wspólną zabawę. Umożliwi zainteresowane sportem
dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VIII. Pozwoli też na efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej SP133, tj. sali
gimnastycznej, bieżni o sztucznej nawierzchni ze skocznią w dal i placu zabaw urządzonego w ramach programu Radosna
Szkoła. „Sportowe soboty w SP133” odbywały się w roku 2015 w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, obecnie od stycznia
2016 realizowane są w ramach jego II edycji. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
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BO.D8.18/16

43 000,00
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BO.D8.22/16

Sportowe Soboty w SP133

9

BO.D8.25/16

Postawienie wiaty autobusowej ul.Kozienicka- Budowa zadaszonej wiaty autobusowej na przystanku w
pętla autobusowa
Podgórkach Tynieckich ul.Kozienicka wraz z budową peronu.

40 000,00

Poprawa komfortu pasażerów komunikacji miejskiej, koszty konserwacji wiaty i powstałej infrastruktury.
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BO.D8.26/16

Sztandar dla OSP Tyniec

Zakup kompletnego haftowanego sztandaru strażackiego dla
OSP Tyniec wraz z szarfami.

7 500,00

Projekt „Sztandar dla OSP TYNIEC” złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 nie generuje kosztów, ani skutków
długoterminowych po jego zakończeniu. Jest to akcja jednorazowa.

Projekt zakłada nasadzenia roślin wzdłuż ekranów
akustycznych przy ulicy Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego.
Przygotowana koncepcja zakłada wykorzystanie kilkunastu
Obsadzanie ekranów akustycznych roślinnością
30 000,00
gatunków bluszczy, pnączy oraz krzewów, które za kilka lat
bujnie pokryją ekrany.
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BO.D8.29/16

12

BO.D8.30/16

Wykonanie parkingu przy ul. Grota
Roweckiego 45
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BO.D8.31/16

Siłownia plenerowa na osiedlu Sidzina
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BO.D8.35/16

Zielony Ruczaj

Na Osiedlu Ruczaj Zaborze w rejonie ulicy Grota
Roweckiego 45 istnieje konieczność wybudowania parkingu
103 000,00
na samochody na terenie który obecnie stanowi trawnik
wzdłuż jezdni Grota Roweckiego.
Projekt ma na celu budowę ogólnodostępnej siłowni
plenerowej dla mieszkańców osiedla Sidzina. Projekt
umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w 73 000,00
różnym wieku podnosząc ich sprawność i zachęcając do
aktywnego trybu życia.
Posadzenie 15 drzew na obszarze pomiędzy ekranem
35 000,00
akustycznym a droga osiedlową
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BO.D8.42/16

Obudź w sobie mistrza

Cykl
warsztatów
profilaktyczno
–
edukacyjno
–
motywacyjnych dla młodzieży z udziałem idoli ze świata 37 000,00
sportu oraz muzyki.
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BO.D8.47/16

Remont istniejącej drogi dojazd. wraz z
miejscami postojowym

Wykonanie remontu poprzez utwardzenie istniejącej drogi
dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 66 wraz z istniejącymi
100 000,00
miejscami postojowymi dla samochodów, powierzchnia ok.
540 m 2 .

BO.D8.49/16

Spacery tynieckim szlakiem - historia, mity,
legendy

Spacery tynieckim szlakiem skierowane są do młodzieży
gimnazjalnej z terenu Dzielnicy VIII. Młodzi ludzie udadzą
16 050,00
się wraz z przewodnikiem szlakiem historii i legend od
Pychowic do Tyńca.

BO.D8.53/16

Chodnik łączący ul. Norymberską z ul.
Pychowicką. Zakrzówek.

Bezpieczne dojście na Zakrzówek. Budowa chodnika
łączącego istniejący chodnik na ul. Norymberskiej i wjazd na
osiedle mieszkaniowe na ul. Pychowickiej (długość około 50 80 000,00
m) oraz oznaczenie przejścia dla pieszych z tego chodnika na
Zakrzówek - ulicę Wyłom.
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BO.D8.56/16

BO.D8.60/16

Infrastruktura sportowa dla dzieciaków

Eko-ogród w Przedszkolu nr 5, zdrowo!
Mądrze i bezpiecznie!!

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w ławko-wieszaki
szatni sportowych, z których na co dzień korzystają dzieci i
młodzież trenujące piłkę nożną w klubie OSKF Pogoń 11 000,00
Skotniki oraz w Krakowskiej Szkole Piłki Nożnej.

Realizacja ekologicznego, ogrodu dydaktycznego w 2
obszarach:
1 - bezpieczne zestawy do zabaw ruchowych i ćwiczeń
gimnastycznych,
2 - rabaty czterech pór roku, ścieżkę sensoryczną, ogród
warzywno-ziołowy ze szklarnią i ogródek meteorologiczny.

73 722,00

Projekt będzie generował koszty utrzymania związane z plewieniem i uzupełnianiem kory w wysokości okolł 3 000 zł/rok.

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 800 zł.
Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Integracja mieszkańców.
Prognozowane, roczne koszty utrzymania związane z plewieniem i uzupełnianiem kory wynoszą 2 000 zł.
Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji społecznej, szerzenia pozytywnych i aktywnych postaw wśród młodzieży oraz
propagowania zdrowego trybu życia. Będzie to doskonała okazja do skorzystania z bezpłatnych zajęć edukacyjnych, które
pozwolą rozwijać pasje i zainteresowania uczestników. Projekt przyczyni się do zmobilizowania odbiorców do zmiany na lepsze
swoich postaw życiowych oraz będzie pomocą w szukaniu autorytetów i przezwyciężaniu słabości.

Wykonanie remontu poprzez utwardzenie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi wpłynie na komfort i poprawę
jakości dojazdu do szkoły i przedszkola przez użytkowników terenu.

Realizacja projektu będzie doskonałą możliwością do zapoznania się przez młodzież z historią i legendami miejsc w których
mieszkają i uczą się. Ponadto będzie to okazja do zwiedzenia ciekawych miejsc historycznych, poznania historii przydrożnych
kapliczek oraz zwiedzania klasztoru w Tyńcu i Dworu w Pychowicach. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia
zainteresowania miejscami historycznymi oraz stanie się doskonałą okazją do integracji, spacerów, udziału w warsztatach oraz
aktywnego spędzenia wolnego czasu przez młodzież.

Realizacja chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa pieszych, jak również poprawi jakość życia mieszkańców.

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

Utworzenie w ogrodzie przestrzeni bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci.
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BO.D8.68/16

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci
szkół oraz przedszkoli przeprowadzone przez Krakowskie
Pogotowie Ratunkowe

2 500,00

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i
przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji zadania 2500 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu
związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i
sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta
Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń
programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności
poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów
spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji
finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

ODRZUCONY

1

BO.D8.1/16

Oświetlenie ulicy Zamiejskiej

2

BO.D8.2/16

Chodnik między ul. Zakrzowiecką i
Gronostajową + oświetlenie

3

BO.D8.8/16

Strefa Aktywności i Rekreakcji dla Rodzin w
Parku Dębnickim.

Dla oświetlenia ul. Zamiejskiej wskazanego jako propozycja zadania do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016
został opracowany projekt dobudowy oswietlenia już w 2014 r. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie
wykonawcy zadania, termin otwarcia ofert 16.05.2016. W związku z powyzszym oraz § 12 ust. 4, który stanowi, że w ramach
procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z
obowiązującymi w mieście planami, politykami, programami (...) innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta opiniuje
się zadanie negatywnie.
Za zgodą Wnioskodawców projekt połączony z projektem BO.OM.101.16 i procedowany dalej pod nazwą "Przebudowa ciągu
pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie remontu
nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenie na terenie działki nr 407/2".
W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2014 został zgłoszony projekt pod nazwą Budowa ogrodu zabaw w Parku
Dębnickim. Wygrany projekt był procedowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Została
opracowana dokumentacja budowlano - wykonawcza i złożony wniosek w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy obiektów małej
architektury. Decyzją numer AU-1/43/555/2015 z dn. 03.09.2015 Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wniósł sprzeciw
wobec powyższego zamiaru. W uzasadnieniu przywołał zapisy obowiązującego na przedmiotowym terenie mpzp Bulwary Wisły,
z których wynika nakaz opracowania kompleksowego projektu dla danego terenu. W związku z powyższym doposażenie parku w
nowe elementy małej architektury winno być przeprowadzone w oparciu o nowy projekt stworzony dla całej przestrzeni parku. Z
uwagi na fakt, że projekt zgłoszony w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest równoważny realizacja
przedmiotowej inwestycji jest zagrożona ze względów proceduralnych. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje wraz z opracowaniem
projektu dla nieurządzonej części C Parku opracować również aktualizację projektu dla istniejącej części A, dzięki czemu
możliwa będzie realizacja doposażenia parku. Niemniej jednak zadanie polegajace na opracowaniu wspomnianych projektów
możliwe będzie do zrealizowania dopiero w latach 2018 i 2019 zgodnie z budżetem umieszczonym w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Krakowa.
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BO.D8.11/16
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BO.D8.15/16
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BO.D8.16/16

Bo w ogrodzie rośnie pnącze, w dzikim winie
świat się plącze

Budowa chodnika przy ulicy Mochnaniec
Remont boiska i adaptacja terenu zielonego
przy Kolistej

1. Opiniowany projekt spełnia wymogi § 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego załącznik d
Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. Założenia projektu mieszczą się w zadaniach
własnych powiatu i są zgodne z art. 19 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2015 poz. 163 z
późn. zm.) – prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
2. Koszt realizacji mieści się w limicie określonym w § 8 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zgodnie
którym, w przypadku przeznaczenia przez Dzielnicę na realizację zadań lokalnych kwoty większej niż sto tysięcy złotych, koszt
realizacji pojedynczej propozycji nie może być wyższy niż 60% całości środków oraz niższy niż dwa tysiące pięćset złotych.
Limit finansowy przeznaczony na realizację zadania dla dzielnicy VIII Dębniki mieści się w przedziale 2500,00 zł do 120 000,00
zł. Koszt określony został przez Wnioskodawcę na kwotę 12500,00 zł (wykonanie placu utwardzonego wraz z montażem
ogrodzenia panelowego, posadzenie pnączy winorośli celem uzyskania miejsca na pojemniki do segregacji odpadów) i mieści się
w realnych, uśrednionych kosztach zweryfikowanych na podstawie cennika budżetu obywatelskiego oraz na podstawie
uśrednionych kosztów rynkowych następująco: - wykonanie ogrodzenia wraz z usługą średnio 150 zł mb x 18 = 2700,00 zł. utwardzenie placu (zakup materiałów wraz z usługą) średnio 180 zł x 50 m² = 9 000,00 zł. - zakup i posadzenie 12 szt. pnączy
jednorazowa usługa – 800,00 zł.
3. Projekt nie spełnia wymogów § 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa poprzez: – brak ogólnodostępnoś
dla mieszkańców dzielnicy. Jednocześnie jest zgodny z limitami finansowymi dla dzielnicy VIII Dębniki, nie generuje kosztów
wyższych niż 30% wartości określonego zadania, po jego zakończeniu, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście
planami, politykami i programami, a w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, innymi
uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Zapewniona jest współpraca instytucjonalna, w tym poprzez wyrażenie przez
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta zgody na realizację projektu. Zapewnione jest przestrzeganie
obowiązujących przepisów prawa, a realizacja zadania odbyłaby się na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków.
4. Założenia projektu odnoszą się wyłącznie do poprawy ładu przestrzennego na terenie Domu Pomocy Społecznej im św. Bra
Alberta. Zaplanowana realizacja projektu służyć ma wyłącznie mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Nowaczyńskiego 1. Wnioskodawca nie przewiduje możliwości udostępnienia miejsca na pojemniki do segregacji śmieci dla
wszystkich mieszkańców Dzielnicy VIII, nie spełniając tym samym warunku ogólnodostępności. Zaplanowane miejsce na
pojemniki do segregacji śmieci oraz dodatkową zieleń znajduje się na terenie Domu Pomocy
Społecznej, co powoduje ograniczenie w dostępności - brak możliwości korzystania z terenu Domu Pomocy Społecznej przez
wszystkich mieszkańców Dzielnicy VIII.
Nie dostarczono listy poparcia. Wnioskodawca mailowo zrezygnował z dalszego procedowania nad projektem.
Kwota rewitalizacji boiska przewyższa budżet danego zadania. W danej lokalizacji pozytywnie zaopiniowano wniosek dotyczący
budowy boiska wielofunkcyjnego.

7

BO.D8.21/16

Bezpieczne Pychowice - budowa chodnika
wzdłuż ul. Skalica
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BO.D8.23/16

Bezpieczne Pychowice - przejście przez ul.
Tyniecką
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BO.D8.24/16

Boisko sportowe przy ul. Maćka z Bogdańca

BO.D8.37/16

Bezpieczne Pychowice - poprawa oświetlenia
dróg

11

BO.D8.44/16

Przebudowa ul.Generała J. Karcza

12

BO.D8.54/16

Ogólnodostępne boisko sportowe na
Zakrzówku

13

BO.D8.59/16

Wypożyczalnia rowerów

14

BO.D8.64/16

Ścieżka pieszo-rowerowa Pychowice-Ruczaj

10

1. Ze względu na zmienną szerokość pasa drogowego w ul. Skalica (3-7 mb), duże nachylenie podłużne oraz brak kanalizac
deszczowe (w chwili obecnej ulica odwodniana jest powierzchniowo w kierunku nieutwardzonych poboczy) nie można
usytuować chodnika przy zachowaniu normatywnej szerokości jezdni oraz wymaganej szerokości chodnika bez konieczności
wykupu części działek prywatnych. Nie ma również możliwości ograniczenia zakresu projektu i jednoczesnego spełnienia jego
celu, czyli zachowania ciągłości planowanego chodnika. Zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16.12.2015 r. w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które
naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności oraz planowanych do realizacji na
gruntach nienależących do Gminy Miejskiej Kraków.
2. Ze względu na usytuowanie ul. Skalica konieczna jest kompleksowa przebudowa (rozbudowa) ulicy z budową (przebudow
infrastruktury technicznej wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków odwodnienia poprzez budowę kanału opadowego w
ulicy – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pychowice” ul. Skalica ma być
rozbudowana do szerokości 12 mb w liniach rozgraniczających. Wybudowanie kanału opadowego jest zgodne z założeniami
Studium programowego – Odprowadzenie wód deszczowych na obszarach peryferyjnych miasta Krakowa – Część II – Studium
programowe kanalizacji deszczowej dla os. Pychowice – Bodzów w Krakowie, wykonanym na zlecenie Gminy Miejskiej
Kraków, w którym przewidziano budowę kanału opadowego w ul. Skalica i w ul. Tynieckiej z wylotem do rowu „Sodowa”,
będącego w zlewni rz. Wisły. Zaproponowana budowa jedynie chodnika stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście
planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (…), a
zatem zgodnie z § 12 ust. 4 w/w uchwały nie może być realizowana w ramach budżetu obywatelskiego.
3. Realizacja inwestycji na wnioskowanym przez Mieszkańca odcinku (~455 mb) oszacowana została na kwotę 3 300 000 zł (b
wykupów gruntów). W myśl § 12 ust. 2 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, których
wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu (w
tym przypadku ust. 4 – w przypadku Dzielnicy VIII jest to kwota 120 000 zł).
Ulica Tyniecka jest objęta ustaleniami mpzp ”Pychowice” i określona symbolem trasy komunikacyjnej KT/L1/2. Wyznaczenie
wnioskowanego przejścia dla pieszych wymaga budowy chodnika wraz z pasami medialnymi, co pociąga za sobą konieczność
objęcia opracowaniem projektowym dłuższego odcinka obejmującego również przebudowę istniejących wjazdów. W związku z
powyższym limit środków przeznaczony na zadanie zostanie przekroczony. W ramach procedury budżetu obywatelskiego § 12
ust. 2 ”nie mogą być realizowane zadania, których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami
finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu".
Negatywna opinia Biura Planowania Przestrzennego z dn. 10.05.2016 - brak możliwości realizacji na terenie przedmiotowego
projektu.
Proponowane przez Wnioskodawcę lokalizacje latarni ulicznych nie spełniają warunków umożliwiających ich realizację. ZIKiT
zaproponował ograniczenie zakresu do jedynej spośród wymienionych lokalizacji słupa. Wnioskodawca, pomimo prowadzonej
obszernej korespondencji emailowej, ostatecznie nie wyraził zgody na modyfikację wniosku. Wniosek zaopiniowany
negatywnie:
- zgodnie z §11 ust. 3 „od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji
zakresu rzeczowego, wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty.”
- zgodnie z §11 ust.4 „w przypadku zmiany kwoty, zakresu rzeczowego lub wprowadzania innych istotnych zmian w projekcie
wyniku weryfikacji, wnioskodawca musi dostosować tytuł i opis do wprowadzonych zmian".
Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącym
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 roku w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa stwierdzono, że: zgodnie z treścią § 12 pkt 2) wymagany budżet całkowity na realizację zadania
jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi § 8 ust. 4 regulaminu.
Projekt nie jest możliwy do realizacji w związku z licznym zadrzewieniem oraz zakrzewieniem terenu. Koszty wycinki na etapie
oceny wniosku niemożliwe do oszacowania. Ponadto propozycja budowy boiska wymaga sporządzenia szczegółowej
dokumentacji projektowej wraz z pozyszkaniem szeregu decyzji zdministracyjnych.
Brak listy poparcia. Do projektodawcy wysłano SMS oraz mail w tej sprawie z prośbą o dostarczenie.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego postulowana w projekcie nie może być zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego,
ponieważ większa część działek, po których miałby być prowadzony ciąg nie stanowi własności Gminy Miejskiej Kraków (działki
nr 408/45, 408/6, 410/29 oraz 410/30 obręb 7, jednostka ewidencyjna Podgórze). Nie ma także możliwości ograniczenia zakresu
projektu i jednoczesnego spełnienia jego celu tj. połączenia ul. Łojasiewicza i Sodowej. W związku z powyższym zgodnie z § 12
punkt 6 i 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r nr XXXIV/566/15 w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniowany jest negatywnie.

