LISTA WNIOSKÓW DO VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

ID zadania

M/01/VIII

Tytuł zadania

Tak, Tężnia Solankowa w
Parku Kościuszki

Wnioskodawca

Borys Pronobis

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Lokalizacja główna oraz
ew. alternatywna
Park Kościuszki - rejon ul.
Mikołowskiej i Kościuszki, część
parku między Patio Park a
drewnianym placem zabaw

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

988 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - Park objęty jest opieką Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków - brak możliwości budowy tężni bez
konieczności wycinki zabytkowego drzewostanu. Dodatkowo konieczne
byłoby przeprowadzenie na terenie Parku prac związanych z budową
uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego na potrzeby tężni.

550 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - bardzo wysokie koszty utrzymania wynikające z
konieczności zatrudnienia wykwalifikowanych instruktorów z
odpowiednimi uprawnieniami. Dodatkowo konieczność zapewnienia
nadzoru nad obiektem. Dlatego zadanie nie spełnia wymogu celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych.

600 000 zł

Zakład zieleni Miejskiej - w roku 2021 we wskazanej lokalizacji powstanie
z BO poprzednich edycji tor rolkowo-rowerowy - obiekt o podobnym
charakterze. Dlatego zadanie nie spełnia wymogu celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych.

400 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - Park objęty jest opieką Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków - brak możliwości budowy tężni bez
konieczności wycinki zabytkowego drzewostanu. Dodatkowo konieczne
byłoby przeprowadzenie na terenie Parku prac związanych z budową
uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego na potrzeby tężni.

lokalizacja alternatywna:
ul. Trzech Stawów

M/07/VIII

Balance Park bezpieczny, niski park
liniowy w Parku Bolina

M/08/VIII

Tor Pump Track - tor do
wyczynowej jazdy dla
dzieci i młodzieży

M/10/VIII

Tężnia Solankowa
w Parku T. Kościuszki

Grzegorz Laska

Grzegorz Laska

Przemysław
Pietrzyk

Park Bolina

Park Bolina

Park Kościuszki, ul. T. Kościuszki,
ul. Piękna, Aleja Górnośląska

M/12/VIII

M/15/VIII

M/18/VIII

Kontynuacja
modernizacji pawilonu
dla psów wraz z budową
nowego obiektu dla
zwierząt

Rzeki i potoki miasta
Katowice - powrót do
źródeł

Ratujmy bunkier na
Kolejorzu!

Anna Wolny

Katarzyna
Florjańska

Karolina Pawlak

ul. Milowicka 1B

Rejony ulic, rzek i potoków
towarzyszących: ul. Kijowska,
Panewnicka, Piotrowicka,
Grundmanna, 1 Maja oraz Park
Leśny Muchowiec

dawny stadion Kolejarza przy ul.
Asnyka

2 932 892 zł

Wydział Kształtowania Środowiska
W ostatnich latach w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt miał
miejsce szereg inwestycji i remontów:
- Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów (1 765 699 zł);
- Nowe atrakcje dla psów i kotów ze schroniska (151 700 zł);
- Polepszenie warunków bytowych psów w schronisku (807 005 zł);
- Remont izolatki dla psów w schronisku (210 885 zł).
Dzięki temu, aktualnie, stan techniczny obiektów schroniska należy uznać
za należyty. W ostatnim czasie zaobserwowano spadek ilości zwierząt
przebywających w schronisku: w roku 2019 było to nawet 180 zwierząt,
w 2020 toku 110-150, a w 2021 ich liczba spadła do ok. 80-90. Biorąc pod
uwagę poniesione w ostatnich latach nakłady, oraz aktualny stan
schroniska, wydatkowanie kolejnych środków na remonty, stałoby w
sprzeczności z zasadą celowości, gospodarności i racjonalności
wydatkowania środków publicznych.

7 020 zł

Wydział Kształtowania Środowiska - w związku z inwestycjami w
infrastrukturę rowerową w lokalizacjach przy ul. Kijowskiej, Panewnickiej
i Piotrowickiej oraz objęciem we władanie przez PKM Katowice i
Tramwaje Śląskie S.A. działki w lokalizacji przy ul. Grundmanna większość
miejsc, w których miałyby zostać postawione tabliczki ocenia się
negatywnie. Dodatkowo, brak merytorycznego podmiotu do
przeprowadzenia spacerów edukacyjnych. W związku z negatywną oceną
większości zadania, cały projekt ocenia się negatywnie (§3 ust. 8
Regulaminu BO).

95 150 zł

Wydział Kultury - lokalizacja zadania znajduje się na terenie objętym
realizowaną inwestycją budowy kompleksu sportowego. W ramach
umowy z wykonawcą teren bezpośrednio przylegający do bunkra objęty
będzie gwarancją (do 2027 roku), która w przypadku realizacji zadania
automatycznie by wygasła.

M/27/VIII

Rakieta na placu
Budnioka (Rów
Wełnowiecki, Asza)
wskrzeszenie 2021

M/28/VIII

Hołda Bike Park czyli
arena dla każdego
rowerzysty!

M/35/VIII

M/38/VIII

"Giszowiecki Wodny
Ogród Zabaw" dla dzieci
wraz z obiektami małej
architektury w "Dzielnicy
Ogrodów"

"Zupa w Kato - podziel
się dobrem" - remont
kuchni i zaplecza
barowego w Klubie
Wysoki Zamek

Paul Satala

Plac zabaw na Placu A. Budnioka

Dorota Blinda

ul. Osikowa 71 (120 m od tego
adresu)

140 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - teren, którego dotyczy zadanie jest już mocno
zagospodarowany: posiada 2 place zabaw, strefę aktywności fizycznej,
miasteczko ruchu rowerowego itp. Dlatego zadanie nie spełnia wymogu
celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków
publicznych.

800 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - we wskazanej lokalizacji Zakład Zieleni Miejskiej
planuje budowę i powiększenie Parku Wełnowieckiego. Obecnie trwają
prace projektowe. Zaproponowany we wniosku element jest ujęty w
koncepcji projektowej.

1 230 000 zł

Wydział Rozwoju Miasta - lokalizację główną opiniuje się negatywnie ze
względu na ochronę konserwatorską tego miejsca oraz zadrzewienie
terenu, które w przypadku realizacji zadania wymagałoby częściowej
wycinki. Lokalizację alternatywną opiniuje się negatywnie ze względu na
liczne uzbrojenie terenu (konieczność wykonania kosztownych
przekładek - ryzyko braku zgody gestorów sieci) oraz jego zadrzewienie.
Dodatkowo, rozpatrywania przestrzeń spełnia funkcję skweru, co po
realizacji inwestycji zmieniłoby się na funkcję rekreacyjno-sportową.
Hałas generowany przez obiekt, jak i jego specyfika poddają w
wątpliwość zasadność jego umiejscowienia w pobliżu obiektu sakralnego
i szkoły.

112 600 zł

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - stan własnościowy
miejsca lokalizacji zadania jest niezgodny z Regulaminem BO - umowa
użyczenia z podmiotem zewnętrznym. Umowa wprost wskazuje, że
wnioskowany zakres prac powinien być wykonany na koszt podmiotu
korzystającego z nieruchomości.

obok placu zabaw w Giszowieckim
Parku. Plac pod Lipami
Barbara Mańdok
lokalizacja alternatywna:
Wojciecha 9

Adam LejmanGąska

Klub Wysoki Zamek,
ul. Gliwicka 96

M/39/VIII

Pies ratownik w służbie
mieszkańcom - kupno i
przystosowanie
samochodu
specjalistycznego do
przewozu psów
poszukiwawczoratowniczych GPR OSP
Dąbrówka Mała
Katowice

Mariusz Knopek

OSP w Dąbrówce Małej,
ul. Strzelców Bytomskich 33

400 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego - negatywna ocena wniosku w związku
z opinią Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z
której wynika, że OSP Dąbrówka Mała posiada aktualnie możliwości
sprzętowe do przewozu psów na miejsce działań ratowniczych. Zakup
nowego samochodu stanowiłby nieracjonalne wydatkowanie środków
publicznych.

M/40/VIII

Tomograf do badania
drzew - na ratunek
zieleni!

Agnieszka GargasZielińska

-

67 300 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - zadanie nie spełnia wymogu celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych
ponieważ ZZM jest już w trakcie zakupu takiego urządzenia.

M/44/VIII

"Rodzinna przestrzeń" Zielono i estetycznie.
Rewitalizacja skweru
między budynkami
Świdnicka 38 Kołobrzeska 15, z
budową miejsc
postojowych

Sylwia Bacia

Świdnicka 38 - Kołobrzeska 15

495 000 zł

M/45/VIII

Bulwary Rawy Szopienice

Piotr Łączniak

Koryto Rawy oraz tereny wokół odcinek od ul. Przelotowej do ul.
Zamenhofa

1 290 400 zł

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wnioskowany teren jest
silnie uzbrojony w sieci podziemne, szczególnie gęste uzbrojenie jest przy
budynku Kołobrzeska 15a,b,c,d. W drodze dojazdowej i przyległym
terenie zielonym przebiega nić gazowa z 1967 r. wymagająca wymiany
(nie jest ujęta w planie remontowym gestora na lata 2021-23), sieć
kanalizacji sanitarnej, która przy tak dużej inwestycji powinna zostać
wymieniona na koszt wspólnot mieszkaniowych. Ponadto, należy
wybudować sieć kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód
opadowych z dachów budynków oraz z nowych miejsc postojowych. W
koszcie kanalizacji deszczowej powinny partycypować wspólnoty
mieszkaniowe. Z kolei przy budynku Świdnicka 38 biegnie sieć
ciepłownicza z lat 70-tych, którą również należy wymienić. Brak
określonego terminu wymiany i budowy w/w sieci uniemożliwia
określenia perspektywy zakończenia realizacji zadania.
Zakład Zieleni Miejskiej - zgodnie z koncepcją wykonaną na potrzeby
Katowickiej Infrastruktury Rowerowej, we wnioskowanej lokalizacji
planowane jest połączenie rowerowe ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy,
przebiegające wzdłuż rzeki Rawy. Trwają prace nad przygotowaniem
wytycznych dla zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.

M/46/VIII

In Vitro w Katowicach –
Program polityki
zdrowotnej „Leczenie
niepłodności metodą
zapłodnienia
pozaustrojowego w roku
2022”

Katarzyna
Majchrzak

-

615 000 zł

Wydział Polityki Społecznej - zadanie nie spełnia kryterium wymogu
celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków
publicznych - kosztorys zadania nie uwzględnia kosztu opracowania
projektu programu, który musiałby zostać przygotowany na zlecenie
Urzędu Miasta Katowice przez osobę z odpowiednimi kompetencjami.
Zgodnie z przepisami prawa, po opracowaniu projektu programu
konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji. Realizacja zadania w oparciu o zgłoszony
wniosek (bez dokonania w/w wymagań formalnych) stanowiłaby
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 12a ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

M/48/VIII

Budowa zadaszenia nad
lodowiskiem w Parku
Murckowskim wraz z
obiektami socjalnymi

Jan Broda

ul. Kołodzieja - Park Murckowski

2 800 000 zł

Wydział Edukacji i Sportu - koszt realizacji zadania szacuje się na
4 650 000 zł co znacznie przewyższa dostępną pulę środków na zadania
o charakterze ogólnomiejskim (§ 3 ust. 7 pkt. 2 Regulaminu BO).

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

50 600 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - kopanie fundamentów pod ogrodzenie wybiegu
doprowadzi do uszkodzenia bryły korzeniowej istniejącego drzewostanu,
co mogłoby doprowadzić do obumarcia drzew, a w konsekwencji zmiany
charakteru placu (skwer). Priorytetem powinna być ochrona
drzewostanu i historycznego charakteru skweru.

ŚRÓDMIEŚCIE
ID zadania

L1/05/VIII

Tytuł zadania

Wybieg dla psów na
Placu Miarki

Wnioskodawca

Agnieszka
Wojdowska

Lokalizacja główna

Plac Miarki od strony ulicy
Kochanowskiego
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ
ZACHODNIA

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

L2/10/VIII

Modernizacja
nawierzchni miejsc
postojowych w rejonie
budynku przy ulicy
Mikołowska 113 i
Wincentego Pola 7

Borys Pronobis

klepisko na którym parkują auta
bezpośrednio przy adresie W. Pola
1 i Mikołowskiej 113

28 800 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów - teren wskazany we wniosku jest objęty
umową dzierżawy co sprawia, że jego stan własnościowy jest niezgodny z
§1 ust. 4 Regulaminu BO.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA OSIEDLE ZGRZEBNIOKA
ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

L5/01/VIII

Ścieżki spacerowe dla
psów

Stanisław
Rymaszewski

obszar zieleni pomiędzy ulicami
Kościuszki i Drozdów oraz
plantacją borówek i drogą
dojazdową do plantacji

L5/07/VIII

Remont jezdni na ulicy
Łabędziej

Radosław Pietuch

Ulica Łabędzia, część równoległa
do ulicy Gawronów

157 696 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - ze względu na gęste zadrzewienie nie ma
możliwości realizacji zadania w zaproponowanej formie bez koniecznej
wycinki drzew, która z kolei byłaby niepożądana ze względu na
stworzenie, w połączeniu z występującymi tu krzakami, naturalny ekran
dźwięko- i pyłochłonny.

34 650 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów - zadanie zostanie zrealizowane w ramach
działań doraźnych MZUiM do końca br.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

111 450 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - zadanie ocenione negatywnie ze względu na
opinię Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, dla którego
przestrzeń jest niezbędna do obsługi pobliskiego budynku mieszkalnousługowego. Dodatkowo zapewnia możliwość parkowania mieszkańcom
i użytkownikom lokali usługowych, stanowi dojazd do budynku dla służb
ratownictwa.

LIGOTA - PANEWNIKI
ID zadania

Tytuł zadania

L6/03/VIII

Utworzenie parku
kieszonkowego z
powiększenia skweru
Bolesława Szabelskiego
przy ul. Piotrowickiej i
Panewnickiej

L6/07/VIII

L6/08/VIII

Promyk słońca- kolorowy
ogród sensoryczny z
grami edukacyjnymi,
labiryntem z ziół,
krzewów, drzew +
chodniki, mała
architektura oraz
oświetlenie terenu

Lotnicza mapa korony
drzew w Katowicach
Ligocie

Wnioskodawca

Adam Łęski

Lokalizacja główna

rejon ulic Panewnickiej i
Piotrowickiej

Małgorzata Norek

Plac/skwer między ul. Koszalińską
1, 1a, 1b, 11, 11a, 11 b, a
Panewnicką 9, 9a, 9b i Świdnicką
2-14

570 000 zł

Jarosław Kacprzak

Armii Krajowej (część), Bałtycka,
Bema, Bieszczadzka, Bika,
Bojanowskiego, Braci Mniejszych,
Braci Wieczorków, Braci Wolnych,
Bromboszcza, Bronisławy,
Chodkiewicza, Cienista,
Cieszyńska,
Cybulskiego, Emerytalna,
Franciszkańska, Gajowa (2 – 16A),

100 000 zł

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przez teren objęty
zakresem zadania przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej. Przy tak dużym
zakresie robót wynikającym z wniosku, zasadnym jest przeprowadzenie
wymiany tej sieci jak i sieci ciepłowniczej wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej, w której powinny partycypować wspólnoty mieszkaniowe
(odprowadzanie wody deszczowej z dachów ich budynków). Ze względu
na racjonalność wydatkowania środków publicznych realizacja wniosku
byłaby zasadna jedynie po wykonaniu w/w prac. Ponadto, teren objęty
wnioskiem służy mieszkańcom dzielnicy do komunikacji jako trakt pieszy
z ulicy Świdnickiej na ul. Koszalińską, co będzie kolidowało z przyszłą
funkcją - terenu zabaw i gier dla dzieci. W związku z faktem, że najbliższa
infrastruktura teletechniczna niezbędna do działania monitoringu KISMiA
znajduje się ok. 500 m od miejsca inwestycji konieczne byłoby
przeprowadzenie zawansowanych i kosztownych robót terenowobudowlanych.
Wydział Kształtowania Środowiska - ze względu na zróżnicowany stan
własnościowy nieruchomości usytuowanych w obrębie dzielnicy Ligota,
technicznie utrudniona byłaby realizacja zadania tylko na terenach
miejskich (o czym mowa we wniosku). Dane uzyskane w ten sposób
byłyby szczątkowe i niepełne. Celem uzyskania jakiegokolwiek oglądu na
problematykę poruszoną we wniosku, zadaniem należałoby objąć całą
dzielnicę – nie tylko tereny miejskie. W takiej sytuacji nie zostałaby
spełniona przesłanka dot. realizacji zadania na terenach znajdujących się
we władaniu miasta Katowice. Stworzenie mapy tylko jednej z dzielnic

Gdańska. Oprócz ulic w obrębie
dzielnicy zadanie obejmie także
lasy będące w granicach gminy
Katowice,
dzielnica Ligota

L6/11/VIII

Usunięcie progów z ul.
Panewickiej

L6/14/VIII

Park Doliny Potoku
Kokociniec - miejsce
rekreacji i wypoczynku
dla mieszkańców
dzielnicy LigotaPanewniki w Katowicach
wraz z wyznaczeniem
terenu na Psi Park

Tomasz Skowron

Dorota Żywica

ul. Panewnicka

tereny zielone wzdłuż ul.
Stanisława Hadyny

900 zł

Katowic mogłoby nie przynieść zamierzonego efektu, o którym mowa we
wniosku, szczególnie w zakresie zmian klimatycznych, które są procesem
globalnym. Należy mieć na uwadze, że przy wyborze miejsc do nasadzeń
prócz istniejącej zieleni (która byłaby widoczna na mapie), bierze się pod
uwagę również przeznaczenie terenu oraz istniejące uzbrojenie.
Wykorzystanie mapy do oceny stanu zdrowotnego drzew, mogłaby być
jedynie dodatkiem do standardowej procedury. Oceniając stan
fitosanitarny drzewa każdorazowo winny być przeprowadzone
bezpośrednie oględziny w terenie. W opisanym zakresie koszty realizacji
mapy byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do danych jakie
mogłyby zostać wygenerowane i możliwości ich wykorzystania.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - zadanie ocenione negatywnie ze względu
na negatywną opinię Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki
oraz trwające konsultacje dotyczące przedmiotu wniosku prowadzone
przez Wydział Transportu UMK z Komendą Miejską Policji w Katowicach,
przedstawicielami RJP nr 6 oraz zainteresowanymi Radnymi Rady Miasta
Katowice.

294 690 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - w związku z pracami nad koncepcją dla zadania
"Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki"
północno-wschodnia część wnioskowanego terenu może zostać zajęta
pod przyszłą infrastrukturę drogową. Dodatkowo wskazane działki są
rozpatrywane do uwzględnienia w ofercie inwestycyjnej miasta, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod
zabudowę mieszkaniową.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

256 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - w maju br. wydane zostało oświadczenie na
dysponowanie działką na potrzeby realizacji przez Tramwaje Śląskie S.A.
inwestycji pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im.
Nikodema i Józefa Renców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do
ul. Brackiej (część 3).

165 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - w maju br. wydane zostało oświadczenie na
dysponowanie działką na potrzeby realizacji przez Tramwaje Śląskie S.A.
inwestycji pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im.
Nikodema i Józefa Renców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do
ul. Brackiej (część 3).

ZAŁĘŻE
ID zadania

Tytuł zadania

L7/02/VIII

Zielone Załęże - Minipark
Wiśniowa etap 2 oświetlenie i wybieg dla
psów

L7/03/VIII

Zielone Załęże - Minipark
Wiśniowa kontynuacja wybieg dla psów i zieleń

Wnioskodawca

Joanna Janiak

Karol Janiak

Lokalizacja główna

ul. Gliwicka 233, przy przystanku
tramwajowym

ul. Gliwicka 233, przy przystanku
tramwajowym

Przebudowa ul. 18
Sierpnia i wykonanie
Katarzyna CieciakL7/07/VIII chodnika na odcinku od
Klich
wjazdu na teren osiedla
do budynku 18 Sierpnia 2

Ulica 18 Sierpnia od wjazdu z
ul. Narutowicza do budynku
18 Sierpnia 2

78 670 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów - zadanie ocenione negatywnie ze
względów społecznych - licznie podpisany przez mieszkańców
okolicznych budynków protest dotyczący ograniczania terenów zielonych
na tym osiedlu.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

OSIEDLE WITOSA
ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

L8/05/VIII

Parkun RekreacyjnoSportowy

Leszek Wolny

zbieg ul. Barlickiego i Witosa tuż
obok boiska

212 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - stan własnościowy terenu, na którym miałoby
zostać zrealizowane w/w zadanie jest niezgodny z Regulaminem BO (§ 1
ust. 5). Dodatkowo, realizacja zadania wiązałaby się z wycinką drzew o
dużym zakresie.

L8/06/VIII

Doposażenie placu
zabaw na skwerze
Danuty Siedzikówny
„Inki” – linarium i park
trampolin

Jerzy Kocerka

Skwer Danuty Siedzikówny „Inki”

301 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - stan własnościowy terenu, na którym miałoby
zostać zrealizowane w/w zadanie, jest niezgodny z Regulaminem BO (§ 1
ust. 5).

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

OSIEDLE TYSIĄCLECIA
ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

L9/09/VIII

Wybiegi dla psów na
Tysiącleciu

Agnieszka Piątek

Wybieg nr 1 (osiedle Dolne):
rejon ulicy Mieszka I, pomiędzy
Kościołem na Dolnym Tysiącleciu,
a Centrum Handlowym Auchan
Wybieg nr 2 (osiedle Górne):
rejon ulicy Tysiąclecia, przed
rondem Biskupa Ignacego Jeża,
naprzeciwko budynku Tysiąclecia
86

L9/11/VIII

Budowa chodnika
pomiędzy ul. Piatów i ul.
Chorzowską

Agnieszka Piątek

pomiędzy budynkiem przy ul.
Piastów 7, a ulicą Chorzowską

295 000 zł

138 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - wniosek powstały z połączenia z projektem
L9/07/VIII. Lokalizacja dla wybiegu 1 uzyskała negatywną opinię ze
względu na zakres prac związanych z przygotowywaną inwestycją
budowy tężni solankowej z zagospodarowaniem otoczenia oraz
obowiązującymi umowami dzierżawy na części tej działki. Dodatkowo
częściowo lokalizacja ta wchodzi na teren strefy sanitarnej cmentarza co
uniemożliwia postawienie w tym miejscu drewnianej wiaty. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wybieg miałby
przegrodzić przebiegający w tym miejscu zgodnie z planem trakt pieszorowerowy. Lokalizacja dla wybiegu 2 uzyskała negatywną opinię ze
względu na wydane oświadczenie dla podmiotu zewnętrznego o
dysponowaniu częścią działki na cele budowlane na potrzeby budowy
ziemnej linii kablowej SN wraz ze światłowodem. Dodatkowo, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, brak możliwości
postawienia drewnianej wiaty. W zaproponowanej lokalizacji zadania
przebiega użytkowany przez mieszkańców utwardzony chodnik zagrodzenie tego traktu ogrodzeniem wybiegu może spowodować
trudności komunikacyjne dla pieszych.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - część działki, na której
zlokalizowano zadania objęta jest umową dzierżawy. Na terenie objętym
wnioskiem przebiegają sieci wodociągowa i sanitarna wymagające

przebudowy (nie są ujęte przez gestora sieci w planie remontowym na
lata 2021-24). Ze względu na racjonalne wydatkowanie środków
publicznych zasadnym jest najpierw przebudowanie w/w sieci, a dopiero
potem realizacja wnioskowanego zadania.
DĄB
ID zadania

Tytuł zadania

L10/02/VIII

Zielony Wypoczynek Rewitalizacja skwerku
zielonego wraz z
wymianą nawierzchni
żwirowej na
nawierzchnię
utwardzoną na Osiedlu
Ściegiennego przed
budynkiem ul.
Jabłoniowej 54

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

Jerzy Syrkiewicz

Amfiteatr MDK Koszutka - Filia
Dąb przy ul. Krzyżowej - budynek
przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu
Ściegiennego

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

82 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - skwer został wykonany na prośbę mieszkańców,
koszty tej inwestycji ciągle jeszcze podlegają amortyzacji dlatego
realizacja zadania nie spełnia wymogu celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków publicznych.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

25 000 zł

Wydział Polityki Społecznej - zadanie nie spełnia wymogu celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych
ponieważ koszt udziału w szkoleniu 1 osoby zgodnie z założeniami
wniosku wyniósłby 416 zł, a warsztaty miałyby być prowadzone przez
osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Dodatkowo, w związku z tym, że
zakupiony sprzęt powinien pozostać na stanie Urzędu Miasta Katowice
do wartości wniosku należałoby doliczyć koszty przechowywania sprzętu.

WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC
ID zadania

L11/05/VIII

Tytuł zadania

Harcerze uczą ratować warsztaty pierwszej
pomocy z zajęciami
praktycznymi w terenie

Wnioskodawca

Alina Szczepan

Lokalizacja główna

Teren Parku Wełnowieckiego w
Katowicach - wyłącznie na
terenach należących do miasta
Katowice

KOSZUTKA
ID zadania

Tytuł zadania

L12/01/VIII Bezpieczny przedszkolak

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

Sebastian Wiącek

ul. Sokolska 56A

179 600 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów - ocena negatywna w związku z negatywną
opinią Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka ze względu na
konieczność wycinki drzew i redukcję terenów zielonych.

L12/02/VIII

L12/08/VIII

Uporządkowanie
podwórka przy ulicy
Dunikowskiego oraz
Okrzei

Ekologiczny i
nowoczesny śmietnik w
dzielnicy Koszutka

Krzysztof Szłapa

Marcin Cholewa

podwórko przy budynkach Okrzei
6, Sokolska 68-76, Dunikowskiego
12, 14, 16, 18 i 20

rejon ul. Sokolska 68-76, ul.
Dunikowskiego 12-20, ul. Okrzei 6

279 100 zł

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - na terenie objętym
wnioskiem przebiega sieć kanalizacji deszczowej z kamionki, która jest w
złym stanie technicznym i wymaga wymiany. W koszcie budowy nowej
sieci powinny partycypować wspólnoty mieszkaniowe, które
odprowadzają wody opadowe z dachów budynków. Ponadto, z nowych
miejsc postojowych również należało będzie odprowadzić wody
opadowe. W związku z powyższym, ze względu na racjonalne
wydatkowanie środków publicznych, realizację zadania należy poprzedzić
wymianą kanalizacji deszczowej.

78 200 zł

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciele nieruchomości
są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w miejsce do zbierania
odpadów. Wnioskowany śmietnik powinien być wybudowany na koszt
wspólnot mieszkaniowych, a następnie utrzymywany przez nie w
odpowiednim stanie sanitarnym.

BOGUCICE
ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

L13/09/VIII

Naukowo-sensoryczny
plac zabaw na terenie
Miejskiego Przedszkola
nr 22

Luiza Rams

MP nr 22, ul. Kopalniana 4D

108 412,79 zł

Wydział Edukacji i Sportu - inwestycyjny charakter zadania sprawia, że
lokalizacja zadania (teren nie znajduje się we władaniu Miasta Katowice)
jest niezgodna z Regulaminem BO (§1 ust. 5)

95 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego - w chwili obecnej trwają prace
związane z budową monitoringu w okolicach szkoły na skrzyżowaniu ul.
Sztygarskiej i Ścigały, która swym zasięgiem będzie obejmowała wejście
do szkoły oraz plac zabaw. Druga z kamer będzie znajdowała się w
centralnej części Parku obejmując m.in. południową część ogrodzenia
boiska i wejście do budynku nr 9. Zakończenie w/w monitoringu nastąpi
do końca 2021 r. Dodatkowo na budynkach szkoły (nr 17, 9) znajdują się
kamery stanowiące wewnętrzny monitoring placówki.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

112 904 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego - na terenie siłowni istnieje punkt
kamerowy. Otoczenie siłowni jest intensywnie zadrzewione, co dla
wykorzystania potencjalnie pełnej funkcjonalności kamery KISMiA
wymagałoby nie tylko przycięć pielęgnacyjnych, ale również wycinki
drzewostanu. W proponowanej lokalizacji nie zidentyfikowano punktów
dostępu teletechnicznego (światłowód), co wymagałoby dla inwestycji
zaawansowanych i kosztownych prac ziemnych i robót budowlanych.

L13/11/VIII

Monitoring boiska "Na
Wulcu"

Paweł Łebek

ul. Ścigały 17

SZOPIENICE - BUROWIEC
ID zadania

L15/07/VIII

Tytuł zadania

Ładnie i bezpiecznie na
Borkach

Wnioskodawca

Katarzyna
Krawczyk

Lokalizacja główna

ul. Borki - na przeciw budynków nr
33 i 33a, przed siłownią plenerową

20 000 zł

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - w lokalizacji głównej
budynek wymaga kompleksowego remontu i jest planowany do zbycia.
W lokalizacji alternatywnej brak zgody Miejskiego Konserwatora
Zabytków (ceglana elewacja ze znaczącym detalem, w tym fryzami
ceramicznymi).

ul. Wiosny Ludów 5
L15/13/VIII Galeria Starych Tabliczek

Łukasz Kądziołka

lokalizacja alternatywna: SP 42 od
strony ul. Ratuszowej

L15/15/VIII

Industrialne dziedzictwo
- ekologiczny mural

Piotr Łączniak

Ul. Obrońców Westerplatte 62

51 000 zł

Wydział Kultury - budynek, na którym umieszczony miałby być
wnioskowany mural znajduje się w zasobach KZGM, który planuje jego
kompleksową termomodernizację wraz z uciepłowieniem i przebudową
w latach 2025-28. Mając więc na uwadze dyscyplinę finansów
publicznych i racjonalne wydatkowanie środków z budżetu miasta,
wniosek opiniuje się negatywnie, gdyż podczas prowadzonych prac
mural uległ by zniszczeniu.

L15/16/VIII

Minitężnia Szopienice Zamenhofa

Piotr Łączniak

teren naprzeciwko kamienic przy
ul. Zamenhofa 24 i 26

304 360 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - lokalizacja zadania niezgodna z Regulaminem
BO (§1 ust. 4) - nieuregulowany stan prawny działki.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

282 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - we wskazanej lokalizacji Wydział Inwestycji
prowadzi inwestycję pn.: "Rozbudowa ul. Szopienickiej - budowa drogi
dla rowerów wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania
Katowicka Infrastruktura Rowerowa" (obecnie trwa procedura
przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
przewidziany termin na roboty budowlane to ok. 10 miesięcy).

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

JANÓW - NIKISZOWIEC
ID zadania

L16/04/VIII

Tytuł zadania

Rewitalizacja drogi
parkowej wzdłuż ulicy
Szopienickiej

Wnioskodawca

Grzegorz Laska

Lokalizacja główna

park wzdłuż ulicy Szopienickiej

MURCKI
ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

Stacja rowerów miejskich
L18/15/VIII
na ul. Samsonowicza 25

Bartosz Ciura

ul. Samsonowicza 25

66 000 zł

Chodnik i miejsca
parkingowe obok poczty

Bartosz Ciura

ul. Mruczka 5

46 000 zł

L18/16/VIII

Wydział Transportu - realizacja zadania we wskazanej we wniosku
lokalizacji wymagałaby ingerencji w istniejącą zieleń oraz likwidacji
miejsc parkingowych, co mogłoby skutkować niezadowoleniem ze strony
mieszkańców okolicznych budynków
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Na terenie objętym
wnioskiem przebiega sieć kanalizacji ogólnospławnej, której przebudowa
jest planowana przez KIWK Sp. z o.o. Ze względu na kryterium
racjonalnego wydatkowania środków publicznych, realizacja zadania
będzie możliwa po przeprowadzeniu w/w prac. Dodatkowo, w ramach
zadania powinny zostać nowe nawierzchnie drogi i chodników, co na
dzień dzisiejszy podniosłoby wartość zadania do 106 tys. zł.

Monitoring miejski L18/19/VIII przejście podziemne pod
DK86

Bartosz Ciura

Przejście podziemne pod DK86 ul. Białobrzeska i Bielska

105 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego - otoczenie po obu stronach przejścia
podziemnego jest silnie zadrzewione, co dla wykorzystania potencjalnie
pełnej funkcjonalności kamery KISMiA wymagałoby nie tylko przycięć
pielęgnacyjnych, ale również znacznej wycinki drzewostanu. W
proponowanej lokalizacji nie zidentyfikowano punktów dostępu
teletechnicznego (dostęp światłowodowy - najbliższy umiejscowiony w
okolicy placówki oświatowej w Murckach), co wymagałoby dla inwestycji
zawansowanych i kosztownych prac ziemnych i robót budowlanych.
Potencjalny montaż punktu kamerowego w przejściu podziemnym, z
uwagi na niekorzystne warunki przestrzenne (wysokość przejścia
podziemnego nie przekracza 2,5-2,8 m) naraziłyby realnie punkt
kamerowy na działania dewastacyjne ze strony osób trzecich.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

180 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów - zweryfikowany koszt realizacji zadania to
ok. 350 tys. zł co jest wartością znacznie przewyższającą maksymalną
wartość pojedynczego zadania dla dzielnicy Zarzecze.

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

210 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi
postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów (zadanie to
swym zasięgiem obejmuje również wnioskowany teren). Dodatkowo w
opinii Wydziału Obsługi Inwestorów, ze względu na duży potencjał
inwestycyjny przedmiotowego terenu zasadnym wydaje się wstrzymanie
jego zagospodarowania do czasu uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, który określi jego przeznaczenie.

ZARZECZE
ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Bezpieczne Zarzecze
- montaż sygnalizacji
L20/09/VIII świetlnej z przyciskiem
na żądanie, dla pieszych i
przejazdu rowerowego

Maria Czenczek

ID zadania

Wnioskodawca

L21/19/VII

Tytuł zadania

Kostuchna Park 2 rozwój sąsiedzkiej strefy
aktywności

Dawid Kamiński

Lokalizacja główna
ul. Grota Roweckiego, na
oznakowanym przejściu dla
pieszych, w pobliżu skrzyżowania
na zachód z ul. Szarotek i na
wschód od drugiego skrzyżowania
z ul. Stellera, w pobliżu
przestanków autobusowych
KOSTUCHNA
Lokalizacja główna

Łąki przy ul. Bażantów (osiedle
Murapol) oraz Pustułek (osiedle
Dombud) obok lasu
Murckowskiego

PODLESIE
ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja główna

Szacunkowy
koszt zadania

Uzasadnienie

L22/14/VIII

Ptaki dla Podlesia,
Podlesie dla ptaków budki lęgowe na Dupinie

Agnieszka GargasZielińska

Dupina - okolice ul. Saskiej

1 905 zł

Wydział Kształtowania Środowiska - większość działek wskazanych jako
lokalizacja zadania znajduje się we władaniu podmiotu trzeciego, co
sprawia, że ich stan własnościowy jest niezgodny § 1 ust. 4 Regulaminu

BO. Poprzez brak możliwości realizacji większości zakresu zadania, cały
projekt opiniuje się negatywnie (§ 3 ust. 8 Regulaminu BO).

L22/15/VIII

Zicnij się na Dupinie!
Kosze i ławki na
podleskiej plaży

Agnieszka GargasZielińska

miejsce obok jednego ze stawów
(tzw. Dupina), rejon ulicy Saskiej

5 060 zł

Zakład Zieleni Miejskiej - działka wskazana jako lokalizacja zadania
znajduje się we władaniu podmiotu trzeciego, co sprawia, że stan
własnościowy jest niezgodny § 1 ust. 4 Regulaminu BO.

