Lista wniosków zweryfikowanych negatywnie na etapie oceny merytorycznej w IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach
OGÓLNOMIEJSKIE
ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
zadania

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

M/03/IX

Oświetlenie w nowym Parku
przy ul. Gliwickiej (Załęże)

Aktywni na Tysiącleciu M/07/IX budowa lekkoatletycznego
obiektu sportowego

Maria Danielska

przystanek tramwajowy - Załęże - Szkoła, ul.
Gliwicka (na terenie "dzikiego boiska")

Lucyna PiekarczykKusina

teren przy Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, Aleja
Bolesława Krzywoustego 11 - a Zespołem Szkół
Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w
Katowicach, Aleja Bolesława Krzywoustego 13 w
Katowicach.

155 400 zł

155 400 zł

Wskazany we wniosku teren jest przeznaczony na inny cel:
na działce planowane są do wykonania prace związane z
budową siedziby Prokuratury Okręgowej.
Wydział Edukacji i Sportu

1 300 507 zł

1 400 000 zł

Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania oraz
przynajmniej 2-letni czas jego realizacji, zadanie nie
spełnia wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków publicznych.
Zakład Zieleni Miejskiej

M/09/IX Bulwary Rawy Szopienice

Książkomat przy Filii nr 13.
Zakup i montaż
samoobsługowego,
M/13/IX
dostępnego przez całą dobę
urządzenia do wypożyczania i
zwrotu książek

Piotr Łączniak

koryto Rawy oraz teren wokół - odcinek od ul.
Przelotowej do ul. Zamenhofa

1 318 580 zł

1 318 580 zł

Na wskazanym przez Wnioskodawcę terenie, planowane
są do wykonania prace związane z budową Velostrady.
Wydział Kultury

Anna Białecka

Rynek 1

243 010 zł

243 010 zł

Zadanie nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków publicznych.
Książkomat obsługiwałby wyłącznie Filię nr 13, która jest
dostępna w pobliżu od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty od 8.00-15.00
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Budowa drogi dojazdowej i
dojścia wraz z oświetleniem do
M/17/IX ośrodka sportowo Leszek Wański
rekreacyjnego "Janina" W
Giszowcu przy ul. Pszczyńskiej

rejon w pobliżu ul. Pszczyńska 4

635 000 zł

Strona 1 z 12

635 000 zł

Projekt oceniony negatywnie ze względu na
uwarunkowania przyrodnicze. Realizacja wniosku
wiązałaby się z dodatkową budową rowów
odwadniających, co pociągnęłoby za sobą wycinkę drzew.
Realizacja zadania miałaby też negatywny wpływ na
środowisko ze względu na zwiększenie natężenia ruchu
samochodowego.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
zadania

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Zakład Zieleni Miejskiej

M/20/IX

HOŁDA BIKE PARK czyli arena
dla każdego rowerzysty!

Trasa do jazdy na rolkach dla
dzieci wokół placu zabaw i
M/21/IX
chodnik przy ulicy
Bażantów/Pustułek.

Dorota Blinda

ul. Osikowa 71, miejsce realizacji zadania mieści
się naprzeciwko tego adresu, jakieś 120 metrów
alternatywna: teren pomiędzy ulicami Bohaterów
Monte Cassino, Leopolda oraz ulicą Wiertniczą

900 000 zł

900 000 zł

Zadanie nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków publicznych - w
pobliżu lokalizacji głównej, na tzw. Alpach Wełnowieckich,
ZZM będzie realizował projekt budowy parku, który
również zawiera budowę elementów Bike Parku.
Natomiast realizacja zadania w lokalizacji alternatywnej
jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Małgorzata
Strumińska

przy skrzyżowaniu ulic Pustułek i Bażantów

Anna Piecha

ul. Chorzowska od skrzyżowania z ulicą Bracką do
granicy z Chorzowem

267 894 zł

267 894 zł

Zakres rzeczowy projektu jest objęty innym zadaniem
planowanym do realizacji przez Miasto tj. przebudową
drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Wieżową.
Zakład Zieleni Miejskiej

M/22/IX Chorzowska - ulica ogrodów

1 000 000 zł

1 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem
planowanym do realizacji.
Zakład Zieleni Miejskiej

M/24/IX Active Park

Anna Malik

teren nieużytków przy hałdzie za ogródkami
działkowymi

2 926 000 zł

3 500 000 zł

Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków ogólnomiejskich (3,5 mln
zł). W pobliżu lokalizacji planowana jest budowa parku, w
którym przewidziane są podobne urządzenia jak we
wniosku. Ponadto wykonanie oświetlenia solarnego w tym
miejscu nie spełni swojej funkcji, gdyż teren jest mocno
zadrzewiony (należałoby wyciąć sporo drzew).

Zakład Zieleni Miejskiej
M/28/IX

Posadźmy platany przed
Teatrem Śląskim

Wojciech Lesiak

Rynek 10

359 800 zł

359 800 zł

Wniosek oceniony negatywnie ze względu na
przeznaczenie tego terenu - wykorzystywany jest on
(zgodnie z założeniem projektowym przebudowanego
rynku) na organizację miejskich wydarzeń.
Wydział Komunikacji Społecznej

Zaprojektuj dobry plac zabaw
w Twojej dzielnicy - cykl
M/29/IX
warsztatów dla mieszkańców
Katowic

dzielnicowy dom kultury, szkoła lub siedziba innej
Bartłomiej Nawrocki instytucji publicznej w zależności od wyboru
lokalizacji opracowania placu zabaw

30 120 zł
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30 100 zł

Zgodnie z § 3ust 7 pkt. 7 Regulaminu BO nie mogą być
realizowane zadania, które zakładają wykonanie jego
części. Zgłoszona propozycja zakłada jedynie opracowanie
koncepcji zagospodarowania przestrzeni.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
zadania

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

"Zupa w Kato - podziel się
dobrem" remont kuchni i
M/30/IX
zaplecza barowego w Klubie
Wysoki Zamek

Adam Lejman-Gąska ul. Gliwicka 96

162 000 zł

162 000 zł

Zadanie niezgodne z § 3 ust. 7 pkt 6 Regulaminu BO. W
ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być
realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące
przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa
własności. Wniosek dotyczy wykonania robót
modernizacyjnych w lokalu, którego użytkownikiem jest
podmiot zewnętrzny, na podstawie umowy użyczenia.
Według zapisów umowy, prace modernizacyjnoinwestycyjne mają być wykonywane na koszt biorącego do
używania, bez możliwości żądania zwrotu poniesionych
nakładów.
Wydział Edukacji i Sportu

M/33/IX Magiczny świat ekologii

Joanna Bystrzycka

brak

149 500 zł

149 500 zł

Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Treści, o których mowa we wniosku
realizowane są w trakcie zajęć wychowania
przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, zajęć z
wychowawcą klasy, zajęć bibliotecznych, świetlicowych
oraz innych pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także na
przedmiotach tj. przyroda, geografia, chemia, fizyka,
biologia, język polski i inne.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że wszystkie przedszkola z
terenu miasta Katowice (publiczne i niepubliczne) mogły
wziąć udział w kampanii organizowanej przez Marszałka
Województwa Śląskiego pod nazwą „Mogę! Zatrzymać
smog – Przedszkolaku złap oddech” i otrzymać
oczyszczacze powietrza.

Wydział Edukacji i Sportu

M/34/IX

Wolni od uprzedzeń. Wolni od
Karolina Marchewka brak
przemocy

107 000 zł
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107 000 zł

Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem
planowanym do realizacji przez Miasto - "Edukacja
antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do
poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności
oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy
motywowanej uprzedzeniami wśród uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych", Miejski Program
Profilaktyki Rówieśniczej, Środowiskowe Programy
Profilaktyczne. Proponowane we wniosku zadania
pokrywają się z zadaniami, programami prowadzonymi
przez placówki oświatowe oraz Urząd Miasta Katowice.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
zadania

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Wydział Rozwoju Miasta

M/37/IX

Zewnętrzny kort do squasha
na 3 Stawach

Julia Sonik

Betonowe korty tenisowe przy ul. Trzech Stawów

1 150 802 zł

Koszt trudny do
zweryfikowania

Wnioskowane zadanie nie spełnia wymogu celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków
publicznych ze względu na generację wysokich kosztów
utrzymania obiektu (m.in. nadzór, ochrona obiektu,
monitoring, konieczność doprowadzenia niezbędnych sieci
infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej,
elektrycznej, kanalizacyjnej).

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

M/43/IX

Droga rowerowa na ulicy
Rolnej

Hubert Morawski

ul. Rolna, Brynowska, Kościuszki, Woźniczki,
Orkana, Kossak-Szczuckiej, Joliot-Curie, Tuwima,
Staffa, Leśmiana, Gołby, Wodospady

917 600 zł

917 600 zł

Zadanie nie spełnia wymogu celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków publicznych - jego
realizacja wiązałaby się z ingerencją w wykonane już
miejsca parkingowe oraz istniejące ogrodzenia osób
prywatnych. Ponadto wykonanie zadania związane jest z
przebudową sieci infrastruktury podziemnej i
dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do infrastruktury
rowerowej. Zadanie ingerowałoby też w zieleń - szacuje
się konieczność wycinki ok 60 drzew oraz zieleni
urządzonej. Ponadto ze względu na istniejący obiekt
mostowy brak jest możliwości rozbudowy pasa drogowego
(brak wymaganych szerokości).

ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Modernizacja i budowa
L2/07/IX nowych miejsc postojowych na Borys Pronobis
ulicy Ligockiej

Budowa nowego chodnika
będącego bezpiecznym
Jadwiga Górecka
L2/09/IX
łącznikiem ulic Orkana-LigęzyNasypowa

ul. Ligocka 5, 7, 88, 88a,b

ul. Nasypowa w rejonie nr 20 - 20g

168 000 zł

16 500 zł
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168 000 zł

16 500 zł

Wniosek oceniony negatywnie ze względu na znane
uwarunkowania techniczne, które uniemożliwiają jego
realizację. Pod istniejącym utwardzonym terenem
przewidzianym do modernizacji i budowy miejsc
parkingowych przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego,
tj. sieć gazowa, energetyczna.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Wniosek oceniony negatywnie ze względu na znane
uwarunkowania techniczne, które uniemożliwiają jego
realizację. Brak możliwości budowy chodnika we
wskazanym miejscu z powodu zbyt małej szerokości
terenu oraz występującego ruchu dwukierunkowego na
wskazanej drodze.

ID zadania

Tytuł zadania

L2/12/IX Defibrylator dla Brynowa

Wnioskodawca

Łukasz Kolada

Szacunkowy koszt
zadania

Lokalizacja
1. Chodnik miejski obok przychodni Brackiej
Wujek, obok ul. Załęskiej 51.
2. Chodnik miejski pomiędzy ZSTiOnr 1, ul
Mikołowska 131, a przystankiem autobusowym
Brynów W.Pola
alternatywna: 1. Chodnik miejski przy rondzie
Tesli
2. Chodnik miejski przy skrzyżowaniu ul.
Mikołowskiej z ul. Gallusa

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Wydział Zarządzania Kryzysowego

24 500 zł

24 500 zł

Brak możliwości realizacji zadania na wybranym terenie.
Wskazana lokalizacja główna i alternatywna to chodniki
miejskie, na których nie ma możliwości umieszczenia
sprzętu, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za nadzór i
konserwację sprzętu. W pobliżu tych miejsc znajdują się
placówki służby zdrowia, które powinny być wyposażone
w ww. sprzęt lub sprzęt spełniający podobną rolę.

ZAWODZIE
Zakład Zieleni Miejskiej
Psi Spacerownik - budowa
Krystyna GocmanL3/02/IX wybiegu dla psów na łące przy Kubiak
ul. Czecha

ul. Czecha 1

110 000 zł

110 000 zł

Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony
na inny cel - Zieloną Strefę Nauki.
Zakład Zieleni Miejskiej

Ławeczka na zielonej trawce miejsce odpoczynku dla
L3/04/IX
Teresa Mehlich
mieszkańców i ich
czworonożnych przyjaciół

Kolorowe Katowice - mural na
Krystyna GocmanL3/07/IX przejściu podziemnym przy ul.
Kubiak
Murckowskiej

teren zielony wraz z ścieżką rowerową i
chodnikiem zlokalizowanym około ulicy 1 Maja,
naprzeciw Centrum Przesiadkowego Zawodzie

12 000 zł

12 000 zł

Znane uwarunkowania techniczne uniemożliwiają
realizację zadania. Wybrany teren jest objęty gwarancją
wykonawcy Centrum Przesiadkowego "Zawodzie", w
związku z tym nie można ingerować w nakłady
inwestycyjne, powstałe w ramach węzła przesiadkowego.
Wydział Kultury

ul. Murckowska

11 000 zł

15 000 zł

Stan własnościowy terenu, na którym zlokalizowane jest
zadanie, jest niezgodny z Regulaminu BO.

OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Stanisław
L4/05/IX Budowa chodnika dla pieszych Uciakiewicz

Montaż oświetlenia na drodze
Agnieszka
od Wodnego Placu Zabaw do
L4/07/IX
Uciakiewicz
Przystani Kajakowej w Dolinie
3 Stawów

fragment ulicy Sowińskiego pomiędzy blokami
numer 9-11, obok nr 5 i do budynku 5a

aleja parkowa, ciąg pieszo-rowerowy, łącząca
ulice gen. K. Pułaskiego z ul. Trzech Stawów,
biegnąca koło Wodnego Placu Zabaw i Stawu
Kajakowego
Alternatywna: Aleja parkowa, niedawno
odnawiana, łączy ulice gen. K. Pułaskiego z ul.
Trzech Stawów, biegnąca koło siłowni na świeżym
powietrzu i stawu Łąka, dalej zakręca w lewo przy
stawie i następnie w prawo, przy końcu rur
ciepłowniczych. Wychodzi na ul. 3 Stawów

128 535 zł

128 535 zł

Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony
na inny cel - nieruchomość jest przewidziana do zbycia po
dokonaniu podziału geodezyjnego działki.
Zakład Zieleni Miejskiej

325 200 zł

BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA
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325 200 zł

Realizacja zadania będzie wymagała ingerencji w zieleńwzdłuż alejki po obu stronach nasadzony jest gęsty szpaler
drzew. Aby oświetlenie spełniło swe zadanie należałoby
wyciąć lub drastycznie przyciąć wiele drzew. Ponadto
lokalizacja alternatywna przebiega w części przez teren
wymiennikowni ciepła Tauron-Ciepło. Teren ten będzie
gruntownie modernizowany.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Szacunkowy koszt
zadania

Lokalizacja

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Zakład Zieleni Miejskiej

L5/04/IX

Psi park zabaw/Wybieg dla
psów

Jacek Godyń

skwer Franciszka Szymkowiaka, róg ulicy
Kościuszki z ulicą Zgrzebnioka

220 000 zł

220 000 zł

Stan własnościowy terenu jest niezgodny
z Regulaminem BO.
Zakład Zieleni Miejskiej

L5/07/IX

Klomb kwiatowy na starej
fontannie

Radosław Pietuch

skwer Szymkowiaka, na styku z ul. Łabędzią

20 900 zł

55 000 zł

Wniosek negatywnie oceniony ze względu na znane
uwarunkowania techniczne i przyrodnicze. Nasadzenia
kwiatów - ze względu na mocne zacienienie terenu będzie się wiązało z wycinką zieleni. Koszty utrzymania
niewspółmiernie wysokie do środków przeznaczonych na
realizację zadania, oszacowane na kwotę 20 tys. zł.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

L5/08/IX

Zorganizowana przestrzeń
parkingowa w Brynowie

Piotr Działa

Poprawa bezpieczeństwa
L5/11/IX dzieci w drodze do szkoły SP nr Łukasz Mróz
65

ul. Dworska

186 120 zł

186 120 zł

Słowików, Kanarków, Drozdów, Kukułek,
Czyżyków, Szczygłów

120 800 zł

382 000 zł

Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem
planowanym do realizacji przez inwestora zewnętrznego,
który w ramach decyzji WZiZT jest zobligowany do
wykonania ogólnodostępnych miejsc parkingowych na
tym terenie.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków lokalnych dla dzielnicy nr
5 w IX edycji Budżetu Obywatelskiego.

LIGOTA - PANEWNIKI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Promyk słońca - kolorowy
ogród sensoryczny z nowymi
L6/19/IX
chodnikami, oświetleniem i
monitoringiem (opcjonalnie)

Małgorzata Norek

plac/skwer między ul. Koszalińską 1, 1 a, 1 b, 11,
11 a, 11 b - a Panewnicką 9, 9 a, 9

612 000 zł

ZAŁĘŻE
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608 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia wymogów racjonalności
wydatkowania środków publicznych ze względu na
konieczność wymiany sieci podziemnych i wykonania
nowej sieci kanalizacji przed zagospodarowaniem terenu.
Ponadto obszar objęty wnioskiem służy mieszkańcom
dzielnicy do komunikacji pieszej, co będzie kolidowało z
proponowaną funkcją.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Szacunkowy koszt
zadania

Lokalizacja

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Rowerowe Załęże - bezpieczne
przejazdy rowerowe w obrębie
L7/04/IX
Piotr Kornasiewicz
skrzyżowania
Gliwicka/Bocheńskiego/Bracka

rejon skrzyżowania ul.
Bracka/Bocheńskiego/Gliwicka

257 400 zł

657 400 zł

Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków lokalnych dla dzielnicy nr
7 w IX edycji Budżetu Obywatelskiego.
Ze względu na przebudowę skrzyżowania wskazanego we
wniosku w ramach budowy systemu ITS zakres
wnioskowanych prac może być brany pod uwagę do
realizacji po wykonaniu ww. systemu. Ujęcie elementów
ITS we wniosku powoduje wzrost kosztów i przekroczenie
zabezpieczonych środków na dzielnicę.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zielono Dziupla – rewitalizacja
L7/06/IX podwórka przy ulicy Gliwickiej Karol Janiak
97, 97A i 99

L7/08/IX

Strefa wypoczynku - relaks w
Załężu

Kinga Barbara
Wójtewicz

tył wspólnego podwórka kamienic mieszczących
się przy ulicy Gliwickiej 97, 97A i 99

112 398 zł

112 397 zł

ul. Gliwicka 64

23 500 zł

30 050 zł

Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony
na inny cel - częściowo wchodzi w obszar rozpatrywany
pod inwestycję miejską "Budowa hali sportowo kulturalnej na Załężu". Planuje się również kompleksową
modernizację energetyczną budynków przy ul. Gliwickiej
97,97a i 99 wraz z zagospodarowaniem przyległych
terenów.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Stan własnościowy terenu, na którym zlokalizowane jest
zadanie, jest niezgodny z Regulaminem BO.

OSIEDLE WITOSA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zielony Osiedlowy Odpoczynek
L8/01/IX - czyli relaks przy „ABeCaku” Robert Czerner
na skwerze Inki.

ul. Ignacego Mościckiego, Skwer Danuty
Siedzikówny "Inki"

257 760 zł

257 760 zł

Stan własnościowy części terenu, na którym zlokalizowano
zadanie, jest niezgodny z Regulaminem BO. Ze względu na
służebność terenu brak jest możliwości utworzenia
przejazdu dla planowanego parkingu.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

L8/04/IX

Utwardzenie drogi dojazdowej
Beata Anders
do ROD - Obroki

rejon ulicy Obroki

297 000 zł

OSIEDLE TYSIĄCLECIA
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786 000 zł

Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków lokalnych dla dzielnicy nr
8 w IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Brak możliwości
zastosowania nawierzchni żywicznych na drodze
dojazdowej. Na przedmiotowym odcinku drogi należy
zastosować nawierzchnię z kostki betonowej, a co za tym
idzie również wykonać odwodnienie. Ponadto brak
uwzględnienia w kosztach oświetlenia.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Szacunkowy koszt
zadania

Lokalizacja

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Parking na Górnym Osiedlu
Tysiąclecia przy ulicy Ułańskiej
L9/01/IX
Jolanta Wagner
(między BL nr 25 a Ośrodkiem
Rehabilitacji)

ul. Ułańska, rejon między blokiem nr 25 przy ul.
Chrobrego a Ośrodkiem Rehabilitacji
alternatywna: przy ulicy Ułańskiej prowadzącej
do Zespołu Szkół Artystycznych

165 000 zł

165 000 zł

Brak możliwości realizacji zadania ze względu na znane
uwarunkowania przestrzenne tj. istniejący układ drogowy i
parametry techniczne drogi. Brak możliwości realizacji
miejsc parkingowych na łuku drogi ze względu na
ograniczoną widoczność w trakcie manewru wyjazdu z
parkingu. Ponadto część wnioskowanej działki w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest
przeznaczona na zieleń urządzoną.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Budowa miejsc postojowych
na osiedlu Tysiąclecia w
L9/10/IX
Katowicach w ciągu ulicy
Piastów

Budowa miejsc postojowych
L9/11/IX na osiedlu Tysiąclecia w
Katowicach

Jacek Pytel

Jacek Pytel

ciąg ulicy Piastów na odcinku od wjazdu/wyjazdu
do bloku nr 22 do wjazdu/wyjazdu do bloku nr 24

w ciągu ulicy Tysiąclecia, na odcinku od przejścia
dla pieszych przy ulicy Tysiąclecia 86 do wjazdu na
teren stacji energetycznej

132 766 zł

132 766 zł

Zadanie ocenione negatywnie ze względu na znane
uwarunkowania przestrzenne uniemożliwiające jego
realizację. Parametry działki nie pozwalają na wykonanie
zadania - minimalna szerokość miejsca postojowego
wynosi 2,5 m oraz chodnika 2,0 m; wliczając krawężnik i
obrzeża to ok 5 m. Ponadto realizacja zadania będzie
wymagała ingerencji w zieleń poprzez wycinkę ok. 5 sztuk
drzew.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

420 011 zł

420 011 zł

Brak możliwości budowy miejsc parkingowych w
bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania skrzyżowania.
Wydział Kultury

L9/20/IX Kino plenerowe na wodzie

Adam Baryła

ul. Piastów 17, trybuny na stadionie do Kajak polo

48 500 zł

KOSZUTKA
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105 100 zł

Zadanie nie spełnia wymogu celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków publicznych ze
względu na bardzo wysokie koszty utrzymania w stosunku
do wartości projektu. Koszty te wynikają z konieczności
zapewnienia etatowej obsługi, konserwacji, naprawy,
właściwego magazynowania i transportu. Na negatywną
ocenę mają również wpływ uwarunkowania techniczne i
przestrzenne: konieczność mocowania odciągów do
ekranu w wodzie, podłączenie pomp na wodzie,
niestabilny grunt pod ekran, zagrożenie porażenia
prądem.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Szacunkowy koszt
zadania

Lokalizacja

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Droga dojazdowa nie jest
L12/10/IX gorsza - remont sięgacza na
ulicy Broniewskiego

Koszutka LED 3 - finał
L12/12/IX przebudowy oświetlenia na
dzielni

Monika Trząska

Marcin Zawadzki

ulica Broniewskiego, dojazd od numeru 24 do
zaplecza al. Korfantego 74

62 040 zł

62 040 zł

ulice: Brzozowa, Katowicka od skrzyżowania z
Aleją Korfantego do nr 54, Klonowa, Jesionowa,
Grabowa, Park Budnioka, Stęślickiego,
Iłłakowiczówny - ulice wewnętrzne, od głównego
ciągu ulicy

130 000 zł

440 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Droga ta w całości wymaga przebudowy wraz
z budową kanalizacji deszczowej, wykonania chodników i
miejsc postojowych. Zadanie oczekuje na ujęcie do planu
WPF.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków lokalnych dla dzielnicy nr
12 w IX edycji Budżetu Obywatelskiego.

BOGUCICE
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Monitoring przy Strefie Kultury
- skrzyżowanie Góreckiego,
Daniel Michalik
L13/02/IX
Dobrowolskiego i
Nadgórników

skrzyżowanie ulic: Góreckiego, Dobrowolskiego i
Nadgórników

125 400 zł

125 400 zł

Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem
planowanym do realizacji przez miasto. Proponowana
lokalizacja punktu kamerowego pokrywa się z lokalizacją
punktu planowanego do realizacji w 2022 roku w ramach
rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Cztery kółka w oku kamery monitoring na
L13/05/IX
ogólnodostępnym parkingu
przy ul. Leopolda

Andrzej Mazur

ogólnodostępny parking (zbudowany przez KTBS)
przyległy do posesji przy ul. Leopolda 21

25 000 zł

114 000 zł

Projekt oceniony negatywnie ze względu na zbyt wysokie
koszty wykonania punktu kamerowego oraz przyłączenia
go do KISMIA w stosunku do zakładanych efektów.
Ponadto znane uwarunkowania techniczne uniemożliwiają
realizacje zadania - duże odległości proponowanych
punktów od infrastruktury teletechnicznej.

DĄBRÓWKA MAŁA
Zakład Zieleni Miejskiej

L14/05/IX

Eko-przystanki - Zielone
przystanki autobusowe

Renata Reuter Sobczak

przystanki wzdłuż ul. Le Ronda i Strzelców
Bytomskich: 1. przy parku "Zielony Zakątek", 2.
przy cmentarzu (posesja nr 21), 3. przy Sklepie 8A

130 000 zł

SZOPIENICE - BUROWIEC
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300 000 zł

Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków lokalnych dla dzielnicy nr
14 w IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Ponadto w
bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego terenu będzie
wykonywana budowa kanalizacji deszczowej i zadanie w
ramach Katowickiej Infrastruktury Rowerowej - lokalizacja
przystanków może ulec zmianie.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Szacunkowy koszt
zadania

Lokalizacja

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Wykonanie miejsc
L15/04/IX parkingowych przy ul.
Ciesielskiej

Damian Chmura

ul. Ciesielska

100 244 zł

100 244 zł

Brak możliwości realizacji zadania ze względu na istniejący
obiekt użyteczności publicznej. Wniosek przewiduje
likwidację chodnika wzdłuż trzech budynków w kierunku
ul. Wiosny Ludów. Ze względu na to, iż ul. Ciesielska
prowadzi do obiektu użyteczności publicznej (żłobek)
zasadnym jest pozostawienie chodnika dla
bezpieczeństwa uczestników ruchu.

JANÓW - NIKISZOWIEC
Wydział Kultury

L16/01/IX

Plenerowe kino letnie w Parku
Grzegorz Laska
Bolina

Park Bolina

50 000 zł

50 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Z uwagi na politykę dystrybutorów filmów,
prezentowane są tylko filmy studyjne, kino alternatywne
oraz tzw. "klasyka", która wcale nie przyciąga publiczności.
Dodatkowo zaproponowana ilość projekcji czyni projekt
bardzo kosztownym.

GISZOWIEC
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

L17/12/IX

Nowe latarnie uliczne i punkty
Grzegorz Augustyn
oświetleniowe

ul. Mysłowicka wraz z doświetleniem pasa zieleni
i chodnika biegnącego wzdłuż garaży przy ul.
Mysłowickiej

350 200 zł

525 200 zł

Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków lokalnych dla dzielnicy nr
17 w IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Brak możliwości
zabudowy niskich słupków oświetleniowych, słupki
podatne na dewastacje i nie doświetlają w sposób
prawidłowy przestrzeni publicznej.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Budowa miejsc postojowych
przy ul. Wojciecha wzdłuż
L17/13/IX garaży, naprzeciw bloku przy
ulicy Mysłowickiej nr 2, 4,
blisko targowiska

Maria Ryś

ulica Wojciecha blisko garaży naprzeciw bloku
przy ulicy Mysłowickiej nr 2, 4

145 000 zł

234 375 zł

Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na kolizję z
istniejącym drzewostanem. Dodatkowo przy budowie
miejsc postojowych należałoby wykonać chodnik wzdłuż
miejsc parkingowych, co nie zostało uwzględnione we
wniosku.

MURCKI
Zakład Zieleni Miejskiej
Stworzenie łąki kwietnej przy
L18/01/IX
ul. Fojkisa

Adam Dziugieł

teren przy skrzyżowaniu ul. Fojkisa i ul. Goetla

12 000 zł
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50 000 zł

Wskazane zagospodarowanie terenu jest niezgodne z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

ID zadania

Tytuł zadania

Budowa chodnika i drogi dla
rowerów lub ciągu pieszorowerowego przy ul.
L18/06/IX
Kołodzieja (od ul. Węgierskiej
do zjazdu do Doliny
Murckowskiej)

Wnioskodawca

Szacunkowy koszt
zadania

Lokalizacja

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Olga Lux

ul. Kołodzieja (od ul. Węgierskiej do zjazdu na
parking przy Dolince Murckowskiej)

91 000 zł

725 500 zł

Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków lokalnych dla dzielnicy nr
18 w IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Ponadto realizacja
zadania wiązałaby się z wycinką kilkudziesięciu drzew.

ZARZECZE
Bezpieczny Rowerzysta w
Zarzeczu: dostosowanie
chodnika wzdłuż ulicy GrotaL20/01/IX
Tomasz Cholewa
Roweckiego i Uniczowskiej dla
potrzeb rowerzystów kontynuacja

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Uniczowska i Grota-Roweckiego

181 700 zł

415 620 zł

Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza pulę
środków dostępną dla wniosków lokalnych dla dzielnicy nr
20 w IX edycji Budżetu Obywatelskiego.
Wydział Transportu

L20/07/IX

Miejska Stacja Rowerowa Zarzecze. Ulica Sandacza

L20/08/IX

Baza piknikowo - rowerowa w
Sylwia Bernacka
Zarzeczu

Beata Bala

ul. Sandacza

65 000 zł

65 000 zł

ul. J. von Eichendorffa
alternatywna: ul. Sandacza

87 000 zł

87 000 zł

Zgodnie z informacją otrzymaną z GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii, w II kwartale 2023 roku
planowane jest uruchomienie projektu pn. "Rower
Metropolitalny". Powyższe przedsięwzięcie zastąpi
dotychczas funkcjonujący system roweru miejskiego "City
by bike". W związku z powyższym realizacja
przedmiotowego wniosku nie jest możliwa.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem
planowanym do realizacji przez Miasto - przeznaczenie
terenu dla planowanej budowy drogi.

KOSTUCHNA
Wydział Rozwoju Miasta
Budowa boiska sportowego
L21/12/IX Kostuchna. Modułowe boisko Beata Bala
do gry w "kosza" + bramka

ul. Migdałowców, Kostuchna
alternatywna: ul. Szramka

109 000 zł

109 000 zł

Zadanie jest niezgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (tereny rolne
przeznaczone do zadrzewiania oraz tereny miejskiej zieleni
publicznej).
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Remont ulicy T. B. Żeleńskiego.
L21/13/IX Dojazd do budynków 87, 89,
Beata Bala
91 Kostuchna

ul. T. B. Żeleńskiego przy budynkach 87, 89, 91

210 000 zł

PODLESIE
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210 000 zł

Wskazany we wniosku teren nie stanowi drogi publicznej,
a jedynie funkcjonuje jako droga dojazdowa do budynków
wspólnot mieszkaniowych. W związku z powyższym
obowiązek urządzenia przedmiotowej drogi spoczywa na
właścicielach nieruchomości dla których stanowi ona
dojazd.

ID zadania

Tytuł zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
zadania

Koszt zadania po
weryfikacji

Uzasadnienie
Wydział Rozwoju Miasta

Budowa Boiska Sportowego w
L22/07/IX Podlesiu. Modułowe boisko do Beata Bala
gry w „kosza” + bramka

ul. Zaopusta, działka główna nr 1290/ 130 oraz
działka nr 1269/158 położone w tym samym
obrębie zainteresowana realizacji inwestycji.
Alternatywna: ul. Zaopusta, 1548/161 obręb 0011

103 000 zł
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103 000 zł

Lokalizację główną i alternatywną opiniuje się negatywnie
ze względu na niezgodność z projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto
lokalizacja główna jest w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej
oraz w sąsiedztwie strefy technicznej sieci gazowej
wysokoprężnej.

