Lp Numer wniosku

1 BO.D11.2/15

2 BO.D11.4/15

3 BO.D11.7/15

4 BO.D11.11/15
5 BO.D11.12/15

Tytuł projektu
Szyb windowy dla dźwigu
osobowego dostosowanego do
potrzeb osób
niepełnosprawnych w budynku
publicznym - tj. Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Uzasadnienie oceny negatywnej
DZIELNICA XI - PODGÓRZE DUCHACKIE

Projekt nie zgodny z limitem finansowym, który określa § 8 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego - kwota
projektu przewyższa 60 % całości kwoty przeznaczonej przez Dzielnicę. Zatem zgodnie z zapisem § 11 pkt 1
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, zadanie to nie może być realizowane w ramach procedura budżetu
obywatelskiego.
W przyjętym przez Radę Miasta Krakowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa (uchwała Nr XI/87/03 z 16.04.2003 r; Nr XCIII/1256/10 z 3.03.2010, Nr
CXII/1700/14 z 9.07.2014 Rady Miasta Krakowa) przedmiotowy obszar znajduje się w strukturalnej jednostce
urbanistycznej Nr 32 w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu KD – Tereny Komunikacji. W związku z
Zagospodarowanie terenu
powyższym, zgodnie z Uchwałą Nr VII/107/15 RMK z 11.02.15 § 11 pkt. 3 „nie mogą być realizowane zadania,
zielonego na terenie Dzielnic XI które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i zagospodarowania
- Stworzenie Skweru
przestrzennego”. Ponadto informujemy, że przedmiotowe działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej po
Rekreacyjnego
terenach należących do Gminy Miejskiej Kraków.
Wjazd na Os.Piaski N. ul.
Zgłoszony projekt opiniuje się negatywnie z uwagi, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenach
KURDWANOWSKA i Droga
nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Teren wskazany na lokalizację parkingu jest własnością osób
DOJAZDOWA do Przedszkola
fizycznych oraz SM Piaski Nowe. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Uchwała Nr
UMKr., na Osiedlu Piaski
VII/107/15 z 11.02.2015 r (rozdział 1 § 1 oraz rozdz. 4 § 11 pkt 5). W ramach procedury budżetu obywatelskiego
Nowe w Krakowie –
nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby „obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w
DZIELNICA XI
tym prawa własności”.
Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta
Krakowa, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 roku w
sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz w oparciu o pozyskane opinie merytorycznych
Wydziałów UMK, szczególnie opinii Wydziału Skarbu Miasta UMK opiniuje się negatywnie. Wskazana we
wniosku nieruchomość objęta jest postępowaniem w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego. Ponadto na wniosek Gminy Miejskiej Kraków procedowana jest decyzja w sprawie ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym
garażem na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze oraz zjazdem na działce nr 69/25 obr. 61 Podgórze przy ul.
Bochenka w Krakowie”. W związku z powyższym Wydział Skarbu UMK zaopiniował negatywnie propozycję
Plac aktywnego wypoczynku
zadania. Zgodnie z § 11 pkt 3 w/w Regulaminu, przedmiotowe zadanie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w
dla młodzieży i seniorów na
mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania
Piaskach Wielkich
przestrzennego.
Ścieżki rowerowe
Projekt nie może zostać zaopiniowany pozytywnie z uwagi na fakt, iż szacunkowy urealniony koszt realizacji
projektu przewyższa max. Kwotę za jaką może być realizowany projekt w Dzielnicy XI czyli kwotę 120 000 zł.
Szacunkowy koszt wykonania przedmiotowego odcinka samej drogi rowerowej to 495 000 zł (odcinek o dl ok.
900 z – koszty robót budowlanych ok. 450 000 plus ok. 45 000 koszt projektu). Dodatkowo teren, na którym

planowana jest realizacja projektu znajduje się w korytarzu ochronnym planowane rozbudowy ul. Sławka. W
związku z powyższym zgodnie z § 11 punkt 5 uchwały nr VII/107/15 Rada Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015
r. projekt jest opiniowany negatywnie.
6 BO.D11.13/15

7 BO.D11.16/15
8 BO.D11.18/15

Wymiana nawierzchni na
boisku Szkoły Podst nr 27

Kwota szacunkowa realizacji zadania przekracza limit przyznany przez Dzielnicę na realizację zadania
Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie:
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą
być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, Wydział Gospodarki
Komunalnej UMK opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Uzasadnienie: W dniu 10 stycznia 2013 r. Rada
Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LXIV/937/3 w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w
zakresie realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej po 1 stycznia 2013 roku. W związku z
powyższym, wdrożony został nowy program inwestycyjny pn. „Rozwój Sieci Osiedlowych” (RSO) regulujący
zasady realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej po 1 stycznia 2013 roku na terenie Gminy
Miejskiej Kraków. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach programu RSO obejmuje
w pierwszej kolejności przedsięwzięcia przygotowane zgodnie z dotychczasowymi regułami ustalanymi dla
programu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych przez osoby współtworzące Społeczne Komitety oraz zadań
istotnych dla zagwarantowania właściwego poziomu świadczonych rzez MPWiK S.A. usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Finansowanie sieci kanalizacyjnych
wraz z elementami bocznymi od sieci do granicy nieruchomości w zakresie wynikającym z zapisu art. 15 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.
Dz.U.2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) spoczywa na MPWiK S.A.
Koszt budowy przyłączy kanalizacyjnych od granicy nieruchomości do budynku lub do studni kanalizacyjnej
wraz z tą studnią ponoszą osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W związku z powyższym,
ewentualna realizacja wnioskowanego zadania w ramach budżetu obywatelskiego byłaby sprzeczna z aktualnie
obowiązującym i realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Kraków programem RSO. Ponadto informuję, że w
rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny). W bezpośrednim
sąsiedztwie przedmiotowej lokalizacji brak miejskich sieci kanalizacji sanitarnej. Najbliższa miejska sieć
kanalizacji sanitarnej Ø 30 cm przebiega w ul. Nadzieja do wysokości budynku nr 9 (dz. Nr 45). Posadowienie
ww. odbiornika oraz układ wysokościowy rozpatrywanego terenu uniemożliwiają realizację miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej i przyłączy z poszczególnych budynków w układzie grawitacyjnym. Odprowadzenie
ścieków bytowych dla przedmiotowych budynków wiązałoby się z budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej
Wykonanie instalacji kanalizacji ciśnieniowej do wysokości uniemożliwiającej realizację przyłączy kanalizacji ciśnieniowej do poszczególnych
w ul. Nadzieja do budynku 3, 5, budynków. Oznacza to, że znacznie wzrosną koszty realizacyjne i eksploatacyjne przyłączy kanalizacyjnych
5a i podłączenie do istniejącej ciśnieniowych (wyposażenie studni w odpowiednią armaturę i pompę oraz ich utrzymanie należą do właściciela
instalacji
nieruchomości).
Kurs języka angielskiego dla
Propozycja projektu zadania do budżetu obywatelskiego pn.: „Kurs języka angielskiego dla początkujących, dla
początkujących, dla osób
osób dorosłych” poddany merytorycznej ocenie przez Wydział Edukacji, oceniony został negatywnie. Przyczyną

dorosłych

oceny negatywnej są braki formalne we wniosku: • brak pisemnej zgody dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, Pana Artura Ławrowskiego na udostepnienie Sali lekcyjnej na
prowadzenie kursu; •brak wskazania organizatora kursu i jego pisemnej zgody na przeprowadzenie zajęć. W
dniu 22 kwietnia 2015 r. do Pani Ewy Żakiewicz (wnioskodawca) został skierowany mail z prośbą o uzupełnienie
braków we wniosku. W dniu 23 kwietnia 2015 r. została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z
wnioskodawcą projektu. W mailu jak również podczas rozmowy telefonicznej wnioskodawca został
poinformowany, że w terminie 7 dni od daty otrzymania maila powinien dostarczyć do Wydziału Edukacji ww.
zgody oraz informację „kto będzie organizatorem kursu języka angielskiego”. Do dnia 13 maja (data
dokonywania oceny merytorycznej)wnioskodawca nie kontaktował się z Wydziałem Edukacji, nie przedstawił
pisemnych zgód, o które został proszony oraz nie wskazał organizatora kursu.

