NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANE PROJEKTY LOKALNE
Jednostka Pomocnicza nr 1 Śródmieście
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Okolice Rawy na wysokości Pawła,
Wodnej i Górniczej prezentują iście pustynny krajobraz. Teren, który powiL/6/1/2017
nien być oazą zieleni w środku miasta
Zazielenianie bulwarów jest połączeniem dzikiego parkingu i
wysypiska śmieci. Weźmy sprawy w
Rawy
swoje ręce - niech znów rośnie trawa,
a drzewa dają cień.

Mateusz Sokolnicki
mateusz.sokolnicki@gmail.com

Obszar wyznaczony Rawą oraz
ulicami Pawła i Górniczą

90 000,00 zł

Na terenie sąsiednim oraz na części
działek objętych zakresem wniosku
została wydana decyzja o warunkach
zabudowy dla budowy drogi dojazdowej z chodnikiem w rejonie ul.
Górniczej. Ponieważ do tej pory inwestor nie złożył wniosku o pozwolenie na budowę nie można na tym
etapie określić, czy budowa drogi dojazdowej z chodnikiem będzie kolidowała z wnioskiem do budżetu obywatelskiego.
Dodatkowo w chwili obecnej w przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu.

L/9/1/2017
Jedynka - nowoczesna
szkoła - kreatywni uczniowie

Projekt "Jedynka - nowoczesna szkoła
- kreatywni uczniowie" - ma na celu
modernizację infrastruktury informatycznej szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne umożliwi dostosowanie zaplecza naukowego do tworzącej się na nowo ośmioklasowej szkoły
oraz zwiększy efektywność i atrakcyjność nauczania.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Mariola Stenka

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Jagiellońska 18

Wydział Edukacji i Sportu

113 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

L/11/1/2017
Remont elewacji wraz z
ociepleniem budynku
Miejskiego Przedszkola
nr 45 w Katowicach

Remont elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach wraz z ociepleniem budynku. Remont tarasu wokół przedszkola i remont schodów prowadzących do ogrodu.

Wydział Komunikacji Społecznej

Mariola Wawrzyńska
32 259 90 87 mariola.wawrzynska@gmail.com

ul. Sokolska 25. Wolnostojący
budynek, ogrodzeniem graniczący z boiskiem Gimnazjum nr
3

Łukasz Borkowski
608 237 666 borkowski.lukasz@gmail.com

1. Plac Miarki | 2. ul. Jordana Wydział Teologiczny | 3. ul. Mikołowska - AWF | 4. ul. Raciborska - ASP | 5. Plac Wolności
| 6. ul. Bankowa - UŚ | 7. Plac
Przyjaciół z Miszkolca

774 000,00 zł

Wnioskodawca nie jest zameldowany w jednostce pomocniczej, której dotyczy zadanie. Niekompletna lista mieszkańców popierających projekt zadania.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

L/13/1/2017

Rozbudowa systemu wypożyczalni
Więcej rowerów w cen- miejskich - dodatkowe stacje i dodatkowe rowery w kluczowych punktach
trum - nowe stacje rośródmieścia Katowic.

weru miejskiego

Wydział Komunikacji Społecznej

308 000,00 zł

Brak dołączonej do formularza zgłoszeniowego zadania obligatoryjnego
załącznika listy poparcia dla projektu
[par. 2 ust. 2 Regulaminu BO Katowice 2018]

Jednostka Pomocnicza nr 2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

L/1/2/2017
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci Miejskiego Przedszkola nr 88

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci
Miejskiego Przedszkola nr 88.

Wnioskodawca

Lokalizacja

Agnieszka Sobczyk
32 252 42 39
Miejskie Przedszkole nr 88 | ul.
Grzyśki 2
mp88katowice@interia.pl

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

10 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Doposażenie - Rewitalizacja placu rodzinnego obok boiska sportowego
Rewitalizacja terenu
KSM - Kce (nowa piaskownica, piłkoobok boiska sportowego chwyty przy boisku, miejsce na ogni- Przemysław Pietrzyk
(rewitalizacja pod pik- sko, mini miejsce na scenę, ławeczki, przemas48@op.pl
niki rodzinne) KSM - Li- ogrodzenie.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

L/10/2/2017

Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Ligocka - Wodospady

81 000,00 zł

gota Osiedle

Brak wymaganego załącznika oświadczenia wyrażającego zgodę na
realizację zadania na terenie spółdzielni mieszkaniowej [par. 1 ust. 7
Regulaminu BO Katowice 2018]

Jednostka Pomocnicza nr 3 Zawodzie
ID zadania
Tytuł zadania

L/5/3/2017
Budowa strefy aktywności fizycznej na wolnym
powietrzu dla mieszkańców dzielnicy Zawodzie,
wraz z modernizacją nawierzchni przy placu zabaw mieszczącym się
przy ulicy Łącznej 3-5 w
Katowicach

Skrócony opis zadania

Budowa strefy aktywności fizycznej na
wolnym powietrzu wraz z modernizacją nawierzchni przy placu zabaw dla
dzieci, przy ulicy Łącznej. Strefa będzie
miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku. Lokalizacja strefy w pobliżu
placu zabaw dla dzieci zagwarantuje
aktywny wypoczynek zarówno dorosłym jak i dzieciom, jednocześnie wpłynie pozytywnie na dostępność miejsc
aktywnego wypoczynku w dzielnicy
Zawodzie.

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Helena Guzik-Boniecka maciej.guzik@onet.pl

ul. Łączna. Planowane zadanie
usytuowane przy placu zabaw
dla dzieci

124 000,00 zł

Brak celowości dla tworzenia nowej,
lanej nawierzchni pod starymi
(2003r.) urządzeniami na placu zabaw.
Ze względu na to, że odstąpienie od
wymiany nawierzchni na placu zabaw oznacza brak realizacji większej
części wnioskowanego zadania, niż
część pozostała do realizacji, cały
wniosek jest opiniowany negatywnie.

Jednostka Pomocnicza nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

"Smart plac Dizajn ze sznurka" to panele do nauki techniki przyszywania
w dużej skali z wykorzystaniem dodatkowych elementów, takich jak kolorowe sznurki czy ogromne guziki. ProL/3/4/2017
Agnieszka Jagła
jekt pozwala na prowadzenie zajęć, 501 425 803 jaglaaZakup sprzętu sporto- dzięki którym przedszkolaki będą ćwiwego dla dzieci Miej- czyły skupienie i cierpliwość, ćwiczyły gnieszka@gmail.co
m
skiego Przedszkola nr 88 i rozwijały zdolności manualne oraz
wzbogacały swoją wyobraźnię, poprzez możliwość tworzenia własnych
wzorów.

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Furtka i brama główna Miejskiego Przedszkola nr 55, ul.
Szeptyckiego 3

Wydział Edukacji i Sportu

7 100,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Doposażenie - Rewitalizacja placu

L/6/4/2017
Fontanna na Placu Żołnierza Polskiego

Fontanna typu posadzkowego, steroPlac Żołnierza Polskiego w Kawana elektronicznie również może słutowicach pomiędzy ulicami Żołżyć jako tzw. "pluskawisko" dla dzieci Zuzanna Słabiak sla- nierzy wyklętych i Szeptyckiego
w upalne dni. Oświetlona wielokoloro- fragment placu w okolicy łabiak.2@wp.pl
wymi reflektorami w dyszach. Instalowek i przystanku autobusowana bezpośrednio w podłoże, bez
wego
elementów wystających.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

180 000,00 zł

Znane uwarunkowania techniczne
uniemożliwiają realizację zadania ze
względu na reprezentacyjny charakter placu (uroczystości i defilady).

Jednostka Pomocnicza nr 5 Brynów Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

L/2/5/2017

Powstanie nowoczesnej, kompleksowej sali gimnastycznej przy przed-

Dawid Durał

Miejskie Przedszkole nr 75, ul.
Drozdów 11c

861 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Modernizacja budynku
Miejskiego Przedszkola
nr 75 z dobudowaniem
sali gimnastycznej

szkolu, wraz z gabinetem specjalistycznym do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapii psychologicznej
przyczyni się do harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju dzieci we
wszystkich sferach. Istotne korzyści
odniosą zarówno bezpośredni użytkownicy przedszkola – dzieci i rodzice,
jak i ogół środowiska lokalnego. Nowy
obiekt będzie stanowił centrum uroczystości dla obecnych, byłych i przyszłych pokoleń skupionych wokół
przedszkola, a także udostępniany będzie wszystkim mieszkańcom „ptasiego” osiedla w różnych formach, wynikających z zaistniałych potrzeb. Również do wykorzystania pod potrzeby
Rady Jednostki Pomocniczej.

Brak dostatecznego uwzględnienia
wszystkich warunków technicznych.
Brak ogólnodostępności.

537 199 954 dawid.dural@gmail.com

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Termomodernizacja budynku przy
ul. Kościuszki 191 a, b, c:
L/6/5/2017
- ocieplenie ścian zewnętrznych
Termomodernizacja bu- -ocieplenie stropodachu
- izolacja ścian fundamentów
dynków przy ul. Ko- stolarka okienna - roboty blacharściuszki 191 a, b, c
sko-dekarskie
- opaska wokół budynku.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

Zdzisława Krawczyk
510 543 271

ul. Kościuszki 191 a, b, c

450 000,00 zł

Zadanie skierowane do wąskiej
grupy użytkowników - mieszkańców
nieruchomości. W związku z czym nie
wypełnia ono znamion projektu
ogólnodostępnego.

Jednostka Pomocnicza nr 6 Ligota - Panewniki
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Budynków i Dróg

L/7/6/2017
Czysty mur kalwarii

Wyczyszczenie oraz renowacja zabytkowego muru panewnickiej kalwarii.

Jacek Tomaszewski
j.tomaszewski@plura.pl

Odcinek pomiędzy ulicami
Związkową a Franciszkańską

143 000,00 zł

Mur ulokowany jest na działce nr 61,
a nie 51 jak wskazano we wniosku,
natomiast dla działki nr 145 karta
mapy to 67. Stan własnościowy terenu, którego dotyczy zadanie jest
niezgodny z Regulaminem Budżetu
Obywatelskiego.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

L/8/6/2017

Doposażenie - Rewitalizacja placu

Wykonanie całorocznego, lekkiego zaZadaszenie miejsc dla daszenia (np. z PCV) miejsc dla publiczpubliczności w amfitea- ności w amfiteatrze na Zadolu.

Adam Łęski
601 918 655 leski65@gmail.com

ul. Wczasowa

377 000,00 zł

trze na Zadolu

L/15/6/2017
KRAINA ZABAWY - modernizacja placu zabaw
przy Miejskim Przedszkolu nr 89

KRAINA ZABAWY to projekt modernizacji placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89. W ramach zadania przewidziano demontaż starych, zużytych
urządzeń oraz zakup nowych, z odpowiednimi certyfikatami, które umożliwią dzieciom dalszy rozwój i naukę poprzez zabawę na świeżym powietrzu.
Zróżnicowanie zakupionego sprzętu
pozwoli na wydzielenie części zabawowej, rekreacyjnej i sprawnościowej,

Szacunkowy koszt realizacji zadania
bez projektu budowlanego jest
trudny do oszacowania, jednak w zależności od wybranych rozwiązań
technicznych może oscylować w
przedziale 1,5-2 mln zł co znacznie
przekracza dostępną pulę środków
dla jednostki pomocniczej.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Karolina Skubacz
karo82@op.pl

ul. Zadole 26a. Ogród przy
Miejskim Przedszkolu nr 89

Wydział Edukacji i Sportu

250 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

dzięki temu każdy przedszkolak znajdzie tu coś dla siebie.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

L/16/6/2017
Rewitalizacja klombów,
uporządkowanie miejsc
postoju samochodów
mieszkańców ul. Piotrowicka; Panewnicka; Koszalińska; Słupska, oznakowanie obiektu

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Wycinka samosiewek, rewitalizacja
skwerów, uporządkowanie miejsc postoju samochodów mieszkańców posesji, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Oznakowanie
duktów komunikacyjnych.

Leszek Szpajcher
793 116 260 admpw@wp.pl

zabudowa zwarta, zamknięta w
rejonie ulic: Piotrowicka 38-50,
Panewnicka, Koszalińska 2-22,
Słupska 1-13

940 000,00 zł

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zezwalają na lokalizowanie nowych
miejsc postojowych, dopuszcza się
jedynie remont istniejących. Utwardzenia istniejące zlokalizowane są
przy budynkach Koszalińska 2a-2d i
Piotrowicka 50-50c oraz wykonane
gdzieniegdzie samowolnie bez jakichkolwiek zgód. Nie spełniają one
wymaganych odległości od okien budynków.
Droga dojazdowa wewnętrzna w
przedmiotowym terenie jest w złym
stanie technicznym, spowodowanym
złym stanem technicznym kanalizacji
i zużyciem naturalnym. Zagospodarowanie przedmiotowego terenu powinno być realizowane kompleksowo tj. z wymianą kanalizacji i remontem drogi wewnętrznej.

Jednostka Pomocnicza nr 7 Załęże
ID zadania
Tytuł zadania

L/7/7/2017
Fajny Zakątek

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

"Fajny Zaułek" składa się z:
- strefy dla dzieci - plac zabaw;
- strefy sportowej dla młodzieży

Maria Danielska
maria.danielska@wp.pl

Obszar znajduje się na terenie
Kolonii Mościckiego między
firmą Custom Form a dzikim

515 096,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

i osób dorosłych - siłownia na świeżym powietrzu;
- strefy parkowej dla osób w różnym
wieku: ławki, skwerek z kwiatami
i krzewami ozdobnymi;
- strefa edukacyjna.

boiskiem w pobliżu kładki komunikacyjnej do Auchan, naprzeciwko domków dwurodzinnych między ulicami Szymona
Borysa i Czoika

Lokalizacja, na której jest przewidziana realizacja zadania jest rozpatrywana jako alternatywna nieruchomość dla Prokuratury Okręgowej w
Katowicach.

Miejskie Przedszkole nr 39, ul.
Gliwicka 212 Obszar położony
w sąsiedztwie Parku Załęskiego
i Miejskiego Domu Kultury Załęże

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Dobre i bezpieczne funkcjonowanie
Przedszkola nr 39 wymaga wymiany
ogrodzenia od strony frontowej buL/9/7/2017
dynku, gdyż przęsła i brama wjazdowa
Poprawa jakości funk- ogrodzenia jest objęta korozją. Wypocjonowania Przedszkola sażenie sali grupy "PUCHATKI" w nowe
nr 39 w Katowicach
meble, dywan i zabawki wpłyną na poprawę estetyki i usprawnią proces dydaktyczny.

Bożena Klimek

Wniosek zakłada dodatkowe wyposażenie szkół w sprzęt multimedialny.
Oświata niestety boryka się z problemami finansowymi, szkoły z trudnością
zdobywają środki na bieżące funkcjonowanie dwóch placówek, dlatego poL/11/7/2017
zwólmy aby dzieci z naszej dzielnicy
Szkoła przyszłości - po- rozwijały się w dobrze wyposażonych
moce dydaktyczne dla nowoczesnych szkołach podstawoszkół podstawowych (nr wych. Przysłowie mówi "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na sta20 i 22) na Załężu
rość trąci" dlatego musimy zrobić jako
społeczność wszystko aby dzieci już od
podstawówki wykazywały ciekawość
poznawania świata i miały możliwość
rozwijania swoich kompetencji.

Marta Gulba-Loska
gszaleze@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 20, ul.
Zarębskiego 2
Szkoła Podstawowa nr 22, ul.
Wolskiego 3

Wydział Edukacji i Sportu

176 220,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla miesz-kańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

40 500,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Jednostka Pomocnicza nr 8 Osiedle Witosa
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Celem projektu jest budowa siłowni na
świeżym powietrzu, jako miejsca rekreacji sportowej. Sprzęty siłowni zostaną rozstawione wzdłuż ścieżki,
L/5/8/2017
która naturalnie połączy ulicę KossuMiejsce rekreacji spor- tha z Pukowca (na wydeptanym przez Krzysztof Gargula
Przy ulicy Kossutha i Pukowca,
krzysztowej - siłownia na
lata śladzie przez mieszkańców miaw pobliżu skrzyżowania
świeżym powietrzu przy sta). Z siłowni mógłby korzystać każdy tof.garg@gmail.com
ul. Kossutha i Pukowca nieodpłatnie od malucha po seniora,
stanowiłaby źródło zabawy i rekreacji
dla mieszkańców osiedla Witosa, dodatkowo zadanie to mogłoby ożywić tą
zapomnianą przestrzeń.

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

113 740,00 zł

Stan własnościowy większości działek jest niezgodny z Regulaminem
Budżetu Obywatelskiego | Obowiązujący we wskazanej lokalizacji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miasta
Katowice nr XIV/199/99 z dnia
13.09.1999) przewiduje dla tego terenu przeznaczenie pod usługi handlu i rzemiosła, składy i urządzenia
komunikacji samochodowej.

Doposażenie - Rewitalizacja placu

L/6/8/2017
Wyposażenie sal oraz
wybranych pomieszczeń
Miejskiego Przedszkola
nr 94 im. Małego Księcia
w oczyszczacze powietrza skutecznie niszczące
alergeny, wirusy i bakterie jako profilaktyka
alergii, astmy oraz problemów z oddychaniem
u dzieci

W ramach zadania sale zabaw i pomieszczenia Miejskiego Przedszkola nr
94 im. Małego Księcia w Katowicach
zostaną wyposażone w oczyszczacze
powietrza. Zamontowanie tych urządzeń pozwoli na skuteczne niszczenie
alergenów, wirusów i bakterii oraz
usuwanie zanieczyszczeń i zapachów,
które stanowią źródło alergii, astmy i
problemów z oddychaniem. Oczyszczone powietrze spowoduje wytworzenie zdrowego środowiska w pomieszczeniach przedszkolnych, co korzystnie wpłynie na profilaktykę zdrowia dzieci i spełni wymogi higieniczne
narzucone przez PSSE.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Barbara Bralich

Miejskie Przedszkole nr 94 im.
Małego Księcia, ul. Rataja 10

Wydział Edukacji i Sportu

20 500,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Jednostka Pomocnicza nr 9 Osiedle Tysiąclecia
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

L/7/9/2017
Zakup oczyszczaczy po- W zadaniu chcemy uruchomić system
wietrza dla Miejskiego oczyszczania powietrza w salach zaPrzedszkola nr 90 im. baw dla przedszkolaków.
Wróbelka Elemelka

Wnioskodawca

Lokalizacja

Barbara Mruk.
32 254 57 42
mp90katowice@op.pl

Miejskie Przedszkole nr 90 im.
Wróbelka Elemelka, ul. B.
Chrobrego 39

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
14 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Doposażenie - Rewitalizacja
placu
"Koperta życia" to projekt skierowany
do osób starszych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz osób saL/16/9/2017
motnych, mający na celu ułatwienie
Koperta życia. Akcja
niesienia skutecznej pomocy w staskierowana do senio- nach zagrożenia zdrowia i życia, mieszrów, osób niepełnokających na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Projekt ma na celu podjęcie
sprawnych
i samotnych mieszkań- skutecznych działań w sytuacji, kiedy
ców Osiedla Tysiąclecia ratownicy medyczni, lekarze, strażacy
w celu zapewnienia po- lub inne służby ratownicze muszą
szybko reagować, w przypadku braku
czucia bezpieczeństwa
kontaktu z człowiekiem będącym w
i rozwoju integracji spo- stanie zagrożenia zdrowia lub życia, tj.
łecznej.
w stanie omdlenia, w stanie demencji
starczej, po wylewie lub udarze, w stanie utraty przytomności, co może dramatycznie opóźnić akcję ratowniczą.
Starsi, niepełnosprawni i samotni ludzie w nagłej sytuacji mogą o wszystkim zapomnieć, mogą być nieprzy-

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Polityki Społecznej
Beata KrzakiewiczKarcz
605 188 508 bekar@poczta.fm

Teren Osiedla Tysiąclecia

35 130,00 zł

Zostały już podjęte działania mające
na celu przygotowanie "Kopert życia" dla seniorów Miasta Katowice
we wszystkich dzielnicach. Działanie
jest realizowane z inicjatywy Rady
Seniorów Miasta Katowice.

tomni, bez kontaktu, wówczas "Koperta życia" pomoże ratować życie i
zdrowie szybciej i łatwiej; często zdarza się, że w chwili przyjazdu karetki
pogotowia ludzie nie są w stanie podać
informacji i sobie.

L/17/9/2017
Przebudowa wejścia do
przedszkola z adaptacją
powierzchni na salę
przeznaczoną na realizację zajęć dydaktycznoopiekuńczo-wychowawczych dla dzieci zamieszkujących osiedle Tysiąclecia

Dzięki nowej sali zajęć wychowawczoopiekuńczo-dydaktycznych przeszkole
zapewni dzieciom:
- rozwijanie talentów i zainteresowań,
- zabawy adaptacyjne,
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- zajęcia językowe,
- zajęcia ruchowe,
- i inne zgodne z potrzebami środowiska.

Joanna Jasińska
692 012 127 jjoanna1@wp.pl

ul. Tysiąclecia 84a. Pomieszczenia Miejskiego Przedszkola nr
34 im. Jasia i Małgosi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
136 900,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Komunikacji Społecznej

L/18/9/2017
Obiekt sportowy typu
skatepark, o konstrukcji
żelbetowej. Skatepark
wyposażony w urządzenia skejtingowe z betonu, przeznaczony do
jazdy na rowerach t.
BMX, hulajnogach, deskorolkach i rolkach.

Budowa skateparku w Katowicach
na terenie Osiedla Tysiąclecia dla
dzieci i młodzieży w każdym wieku.
Planowana inwestycja ma na celu
zwiększenie atrakcyjności walorów
użytkowych osiedla.

Konrad Kaizik
konrad.kaizik@kabot.pl

Obszar zieleni miejskiej pomiędzy ul. Mieszka I a pl. Park Bederowiec. Od płn. Gdzie znajduje się Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św.
I Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Od płd. Centrum handlowe Auchan Katowice

950 000,00 zł

Wniosek wpłynął za pomocą skrzynki
e-mail, co jest niezgodne z Regulaminem BO [par. 2 ust. 8]
Wniosek nie wpłynął w terminie
określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1265/2017
w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018
Dołączona do wniosku lista poparcia
dla projektu jest niezgodna ze wzorem określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr
1265/2017 w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice
2018

Jednostka Pomocnicza nr 10 Dąb
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Iwona Wasik
509 446 644
iwoena@interia.pl

Miejskie Przedszkole nr 23, ul.
Dębowa 3 (w pobliżu ulicy Chorzowskiej po drugiej stronie
Kościoła w Dębie tuż za Silesią
City Center)

L/9/10/2017
Dwa zestawy interak- Dwa zestawy interaktywne: tablica
tywne: tablica i projek- wraz z projektorem do Miejskiego
tor do Miejskiego Przed- Przedszkola nr 23.
szkola nr 23

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

16 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

L/10/10/2017
Dostosowanie terenu w
rejonie ul. Błękitnej do
potrzeb mieszkańców
(miejsca wypoczynku,
mini plac zabaw, miejsca
postojowe)

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Wykonanie mini placu zabaw z kilkoma
urządzeniami, montaż kilku ławek i ławostołu z możliwością gry w szachy dla
mieszkańców, budowa miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej.

Arkadiusz Flaszka
tel. 664 971 648

ul. Błękitna 6a, 8a, 10a. Część
działek położoną między drogą
dojazdową do budynku Błękitna 6a, ogródkami działkowymi "Baildon" a teren gdzie
przebiegał tor kolejowy

180 400,00 zł

Wnioskodawca został wezwany do
uzupełnienia projektu zadania o
zgodę podmiotu zewnętrznego wyrażającego pozwolenie na realizację
zadania w obszarze jego władania. W
związku z niedostarczeniem zgody w
wyznaczonym terminie wniosek został zweryfikowany negatywnie..

Jednostka Pomocnicza nr 12 Koszutka

ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Doposażenie sal lekcyjnych, w tym nowopowstających pracowni przedmioSzkoła XXI wieku. Dopo- towych w sprzęt multimedialny i mesażenie klas lekcyjnych ble. Zestawy interaktywne, telewizory,

L/1/12/2017

Wnioskodawca

Lokalizacja

Halina Konwińska hkonwinska@gmail.com

Teren Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka
ul. Ordona 3d

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę
188 500,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców

w nowoczesne meble i
sprzęt multimedialny.

komputery, odtwarzacze CD umożliwią ciekawszą i efektywniejszą edukację uczniów, organizowanie interesujących spotkań z rodzicami, gośćmi
i sympatykami naszej szkoły; poszerzą
zakres działalności placówki spełniającej wymogi oświaty na miarę XXI
wieku. Zakup nowoczesnych mebli do
sal lekcyjnych pomoże zorganizować
przyjazną dla uczniów aranżację
wnętrz, zapewni miejsce do przechowywania podręczników, umożliwi odciążenie uczniowskich tornistrów oraz
podniesie estetykę i funkcjonalność
klas.

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Przedmiotem projektu jest stworzenie
"Mini Parku", który byłby miejscem zabaw dla najmłodszych i wypoczynku
dla dorosłych. Miejsce to mogłoby być
użytkowane przede wszystkim przez
mieszkańców ulic okalających Pętlę
L/4/12/2017
Słoneczną, z podkreśleniem, że więkRewitalizacja i adaptacja szość z nich jest pozbawiona bliskiego
wypoczynkowo-rekrea- dostępu do takich obiektów jak np.
cyjna terenu zielonego plac zabaw, który m.in. znajdowałby
przy ulicy Grabowej 3d się w Mini Parku. Dzięki realizacji projektu zostałby również zrewitalizowany kolejny teren zielony, który
obecnie jest zaśmiecony, porośnięty
chaszczami, w których bezdomni urządzają sobie koczowisko, a młodzież libacje alkoholowe.

L/7/12/2017

Na wewnętrznej drodze osiedlowej
Powiększenie dostępno- poprawienie bezpieczeństwa mieszści komunikacyjnej w kańców i dostępności komunikacyjnej
w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny
Katowicach przy ul. Iłłaod nr 10 do 20 poprzez poszerzenie

kowiczówny od nr 10 do

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Anita Szulc anitaprzybylka@interia.pl

Część terenu zielonego przy ul. Grabowej 3d

Sabina Banaś
509 641 988 banas.sabina@gmail.com

Wewnętrzna droga
osiedlowa przy ul. Iłłakowiczówny od nr 8 do
20

360 000,00 zł

323 013,65 zł

Działka wskazana w projekcie jako
miejsce realizacji zadania została oddana w dzierżawę podmiotowi zewnętrznemu
Dla wskazanej we wniosku działki
zostało wydane pozwolenie na budowę parkingu dla samochodów
osobowych.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
Załącznik graficzny załączony do wniosku wskazuje, że poszerzenie drogi ma

nr 20 dotyczy drogi wewnętrznej osiedlowej
poprzez poszerzenie
miejsc utwardzonych w
głąb terenów zielonych i
wymianę chodnika i
utwardzenie kanalizacji
(deszczówki)

polegać na budowie ponad 10 miejsc postojowych, przy czym ich usytuowanie
nie spełnia warunku zachowania odległości min. 10m od okien budynków. W
związku z powyższym brak jest możliwości uzyskania pozwolenia na budowę dla
tak wskazanego sposobu zagospodarowania terenu.

drogi wewnętrznej o utwardzenie terenu zielonego o 4m w głąb terenu zielonego z pominięciem drzew, których
nie można wyciąć. Poszerzenie drogi
wewnętrznej umożliwi swobodny dojazd pod budynki służbom miejskim jak
i mieszkańcom budynków, wymianę
chodników ze względu na ich zły stan
techniczny od nr 8 do 20 oraz utworzenie kanalizacji odpływu deszczówki od
klatki nr 12 do klatki nr 16.

Jednostka Pomocnicza nr 13 Bogucice
ID zadania
Tytuł zadania

L/7/13/2017
Interaktywne muzea kurs komputerowy dla
dorosłych

L/11/13/2017

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Kurs dla osób, którym obce jest poruszanie się po sieci oraz obsługa komputera. Celem szkolenia jest zapoznanie
jego uczestników z możliwością zwieMateusz
Szymała
dzenia świata online - wirtualne muIV Liceum Ogólnokształcące, ul.
kursdlado12 400,00 zł
zea, Google Street View, Google Earth
Katowicka 54
roslych@gmail.com
itp. Uczestnicy kursu oprócz możliwości poznania każdego zakątka świata
oraz zdobycia informatycznej wiedzy
będą mieli możliwość integracji w
dzielnicy.

Doposażenie - Rewitalizacja placu

W ramach rewitalizacji stawu terenów
Spacerkiem wokół
przyległych do stawu w rejonie ulic Bostawu - rewitalizacja
haterów Monte Cassino, Leopolda
stawu i terenów przyle- oraz Wiertniczej w Bogucicach zakłada
głych do stawu pod cele się zagospodarowanie terenu pod cele

Barbara Kaczyńska
inicjatywa.osiedle.kukuczki@gmail.com

Niezagospodarowany teren zielony zawarty pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Le- 254 100,00 zł
opolda i ul. Wiertniczej, okolice
stawu - zbiornika wodnego oraz

Uzasadnienie odrzucenia

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Komunikacji Społecznej
Wnioskodawca nie jest zameldowany w jednostce pomocniczej, której dotyczy projekt zadania. Niekompletna lista mieszkańców popierających projekt zadania.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXI/681/08 Rady

rekreacyjno-wypoczynkowe w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino,
Leopolda i Wiertniczej w
Bogucicach

rekreacyjno-wypoczynkowe, a zwłaszcza wytyczenie ścieżek spacerowych,
wyznaczenie miejsca na grillowanie i
palenie ogniska, montaż ławek, ław i
stołów, koszy na śmieci. Projekt jest
kompatybilny z działaniami prowadzonymi w ramach Inicjatywy Lokalnej
oraz wpisuje się w ogólne założenia
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu (Uchwała nr
XXXI/681/08 Rady Miasta Katowice z
dnia 27 października 2008 r.). Pod koncepcją zagospodarowania w/w terenu
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
podpisało się 815 osób.

dwóch niewielkich oczek wodnych

Miasta Katowice z dnia 27.10.2008r.
dla wnioskowanego terenu przewidziany jest sposób zagospodarowania pod zabudowę usługową użyteczności publicznej i mieszkaniową
wielorodzinną.

Jednostka Pomocnicza nr 14 Dąbrówka Mała
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

L/4/14/2017
Wybieg dla psów (psi
park)

Wybieg dla psów z agility (torem przeszkód).

Rozbudowa i doposażenie istniejącego
już "Rancza Dąbrówka" o dodatkowe
atrakcje dla młodszych i starszych

Jolanta Gil yokama@wp.pl

ul. Strzelców Bytomskich 28F

Kamil Pandzich kamil.pandzich@gmail.com

100 000,00 zł

99 750,00 zł
ul. Romualda Pitery 3.
Obecnie znajduje się

W stosunku do lokalizacji głównej
zadanie nie może być realizowane ze
względu na charakter tego terenu
określony jako tereny rolne kl. IIIb grunty chronione
W stosunku do lokalizacji alternatywnej brak zgody na realizację
wnioskowanego zakresu zadania ze
strony Architekta Miasta.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład zieleni Miejskiej

L/10/14/2017

mieszkańców, dla miłośników kolarstwa oraz czworonogów.

już tam Ranczo Dąbrówka

Wniosek zweryfikowany negatywnie ze względu na brak spójności ze
zrealizowaną w tym miejscu inwestycją w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. Ze względu na
naturalny charakter miejsca niewskazane jest wprowadzanie sztucznych nawierzchni. W miejscu, dedykowanym dzieciom nie jest zasadne
wprowadzanie owadów, np. pszczół.

Ranczo Dąbrówka - rozbudowa i doposażenie

L/12/14/2017
Piękna Dąbrówka

Dzielnicowy mural, stworzenie 3 łąk
kwiatowych, doposażenie dzielnicy
na lata m.in. w ławki (14), kosze (20),
donice (6), gabiony (12), ozdoby świąteczne, obsadzenie roślinami ozdobnymi nieestetycznych ogrodzeń, montaż krawężników elastycznych oraz odblaskowych "kocich oczek" w rejonie
przejść dla pieszych. Dla bezpieczeństwa i estetyki Dąbrówki Małej.

Dawid Ślusarczyk
574 210 007
PIV@TBX.pl

Mural - ZSP nr 3, ul. Grzegorzka
4 | Krawężniki elastyczne - ul.
Grzegorzka i ul. Le Ronda (rejon przejazdu kolejowego z zachowaniem skrajni kolejowej),
skrzyżowanie ul. Styczniowej z
ul. Le Ronda | Łąki kwiatowe ul. Le Ronda (Zielony Zakątek,
działka rolna), ul. Techników,
ul. Strzelców Bytomskich | Gabiony - ul. Le Ronda, ul.
Żniwna, ul. Wiertnicza, ul.
Techników (wjazd przy SWPS),
ul. Budowlana | Nasadzenia roślin - wzdłuż ul. Le Ronda począwszy od Os. Norma, w przestrzeniach nadających się do
nasadzenia | Ławki i kosze - wg
wskazanej mapy lub zgodnie z
rekomendacją ZZM, MZUiM
lub Rady Jednostki Pomocniczej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Komunikacji Społecznej
220 000,00 zł

Wniosek wpłynął po terminie określonym zarządzeniem Prezydenta
Miasta Katowice nr 1265/2017 w
sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

Jednostka Pomocnicza nr 15 Szopienice - Burowiec
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

L/2/15/2017
Rewitalizacja zieleni
przy ulicy Bednorza

Michał Malina
Projekt zakłada rewitalizację zieleni 722 849 606 michalw ciągu całej ulicy Bednorza.
malina@szopienice.org

Przedszkole naszych marzeń to projekt, którego celem jest spełnienie kolejnych marzeń dzieci! W tym roku marzymy o "Magicznym dywanie", dywaL/4/15/2017
nie, który jest niezbędny do pracy maPrzedszkole naszych magicznego. Zakupie tablicy multimedialrzeń
nej oraz aparatu fotograficznego.
Bo dotychczas spełnił wszystkie nasze
marzenia! I tym razem nam się uda!

L/7/15/2017
Doposażenie i remont
sali terapeutyczno-rewalidacyjnej w ZSS nr 10
w Katowicach - Szopienicach w nowoczesny
sprzęt i akcesoria poprawiające skuteczność
prowadzonych terapii
integracji sensorycznej i
polisensorycznej

L/13/15/2017
Ekstremalna strefa aktywności z workoutem

"Pomagajmy naszym dzieciom" to projekt obejmujący doposażenie
i remont sali terapeutyczno-rewalidacyjnej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dzielnicy Szopienice i Burowiec oraz uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach.
Pragniemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju.

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza

55 000,00 zł

Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów w Katowicach rewitalizacją należy objąć cały pas drogowy
ulicy Bednorza - byłoby to znacznie
większe zadanie.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Anna KarpińskaPiwko
anula.karp@wp.pl

Miejskie Przedszkole nr 65, ul.
Ciesielska 1

Wydział Edukacji i Sportu

17 656,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Barbara Studziżba
509 876 460

ul. ks. Bp. Herberta Bednorza
13

Wydział Edukacji i Sportu

12 346,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Grzegorz Lenc

Ekstremalna strefa aktywności z worteren pomiędzy ul. Deszczową i
glenc@o2.pl malgokoutem - będzie to miejsce służące do
ul. Babiego Lata

rzatanorek@wp.pl

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
388 358,00 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

dla wszystkich miesz- uprawiania sportu i rekreacji, rozwijakańców Burowca i okolic jące zdolności manualne i ruchowe dla

W związku z planowaną inwestycją
dotyczącą realizacji nowej zabudowy
mieszkaniowej w rejonie ul. Korczaka
w ramach rządowego programu
Mieszkanie Plus, aktualnie analizowane są tereny pod układ drogowy w
celu skomunikowania przyszłej zabudowy. Planowany przebieg drogi od
ul. Korczaka do ul. Deszczowej poprzez ul. Babiego Lata wchodzi w zakres wskazanej lokalizacji głównej
omawianego wniosku. Dokładną
trasę przebiegu układu drogowego
określi dokumentacja projektowa.
Na terenie określonym w formularzu
zgłoszeniowym zadania jako lokalizacja alternatywna dla wnioskowanej
inwestycji została zlecona koncepcja
przebiegu drogi dla rowerów zapewniająca skomunikowanie terenu
przyszłego basenu miejskiego (położonego w rejonie ul. Konnej i ul. Hallera) z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5,
przewidzianej do realizacji w ramach
zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa".

wszystkich grup wiekowych. Składające się z atrakcji takich jak: wielofunkcyjny workout, linarium sześcioramienne, przyrządów do ćwiczenia gimnastyki artystycznej z trampoliną oraz
terenem
do uprawiania zjazdów na linie w
szczególności dla miłośników wyczynowego sportu. Będą mogli z niego korzystać wszyscy lubiący ćwiczenia fizyczne
o wyższym stopniu trudności / wyczynowości, chcący aktywnie spędzać czas
ze swoimi bliskimi, grupy gimnastyczne i artystyczne, uprawiający parkur, crossfit i inne sporty tzw. ekstremalne.

Psi wybieg zapewni miłe spędzanie
czasu, zarówno dla naszych czworonogów jak i ich właścicieli, będzie można
ćwiczyć tresurę, poprawić kondycję fiL/14/15/2017
zyczną jak i psychiczną piesków i naPsi wybieg - strefa
wiązać nowe międzygatunkowe znajoGrzegorz Lenc
sportu i wypoczynku dla mości. Do tej pory zaniedbany i nieza- glenc@o2.pl malgo- ulica Kuśnierska - teren za osiedlem Przedwiośnie
naszych czwronożnych gospodarowany teren, dostanie nowe rzatanorek@wp.pl
przyjaciół z Burowca i życie/funkcje, będzie służyć jako: wybieg, miejsce rekreacji i częściowo jako
okolic
toaleta dla piesków - nikt z nas nie lubi
leżących wokół nieczystości, może się
to zmienić.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

255 000,00 zł

Na wnioskowanym obszarze zlecono
koncepcję przebiegu drogi dla rowerów zapewniającą skomunikowanie
przyszłego basenu miejskiego (położonego w rejonie skrzyżowania ul.
Konnej i ul. Hallera) z ul. Techników i
ul. Niepodległości oraz z trasą rowerową nr 5, przewidzianej do realizacji
w ramach zadania pn.: "Katowicka
Infrastruktura Rowerowa". Przedmiotowa koncepcja wykaże jaki ob-

Zmęczenie psa pomaga zapobiegać zachowaniom problemowym - chociażby
nadmiernemu szczekaniu, a także wyciu gdy pies zostaje sam w domu podczas nieobecności opiekunów - co
wpływa pozytywnie na jakość życia całej społeczności.

szar i w jakim stopniu omawiana nieruchomość zostanie przeznaczona
pod omawianą inwestycję. Do czasu
opracowania koncepcji nie jest możliwa realizacja wnioskowanego zadania w danej lokalizacji.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

L/15/15/2017
Szopienickie Trio Olimpijskie

L/16/15/2017
"Senior na swoim" Aktywny wypoczynek

Projekt ma na celu upamiętnienie szopienickich olimpijczyków: Janusza Sidły, Marka Seweryna oraz Czesława
Białasa w postaci muralu. Ukazując w
prosty sposób mieszkańcom lokalną
historię. Dzięki temu chcemy docenić
wybitnych sportowców pochodzących
z naszej dzielnicy.

Zapewnienie możliwości aktywnego
wypoczynku dla seniorów.

Oliwier Kosma
517 110 042 oliwier.kosma@gmail.com

ul. 11 Listopada 6. Budynek
przy parku Olimpijczyków.

Mirosława Knapik
tel. 795 356 755

ul. Wiosny Ludów. Park sąsiadujący z pętlą tramwajową
przystanek Szopieniece Pętla
vis a vis Parku imienia Antona
Uthemana

23 000,00 zł

Biuro
Konserwatora
Zabytków
Urzędu Miasta Katowice wskazało,
że kamienica mieszkalna położona
przy ul. 11 Listopada 6,8 objęta jest
ochroną konserwatorską na mocy
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
przyjętego
uchwałą nr VII/96/07 Rady Miasta
Katowice z dnia 26.02.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
obszaru południowo-zachodniej części dzielnicy Szopienice. Zgodnie z zapisami Rozdz. 6 "Zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej"
ustala ona uwarunkowania działalności inwestycyjnej z wymogiem
utrzymania dóbr kultury w ich tradycyjnej formie budowlanej z zachowaniem i przywracaniem cech stylowych: gabarytów i formy obiektów,
kształtów, spadków i rodzaju pokrycia dachów, wystroju i detali architektonicznych, stolarki.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

133 450,00 zł
Zakres prac wskazany we wniosku
nie jest możliwy do wykonania w

okresie przewidzianym Regulaminem BO w części dot. przejścia dla
pieszych, które wymaga ustaleń i
przebudowy pasa drogowego torowiska poza pasem drogowym. Rozbudowa terenu była już przedmiotem rozmów w czasie wyznaczenia
terenu parku "Wiosny Ludów". Z
uwagi na występujące trudności
podjęto decyzje o budowie parku po
drugiej stronie ulicy.
Realizacja zadania bez możliwości zabezpieczenia bezpiecznego dojścia
do niej jest bezzasadna oraz dóbr
kultury współczesnej" ustala ona
uwarunkowania działalności inwestycyjnej z wymogiem utrzymania
dóbr kultury w ich tradycyjnej formie
budowlanej z zachowaniem i przywracaniem cech stylowych: gabarytów i formy obiektów, kształtów,
spadków i rodzaju pokrycia dachów,
wystroju i detali architektonicznych,
stolarki.

Jednostka Pomocnicza nr 16 Janów-Nikiszowiec
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Remont kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 63 wraz z adaptacją pomieszczenia logopedy na poRemont kuchni z zaple- mieszczenie wydawania posiłków na I
piętrze oraz montaż windy towarowej
czem w Miejskim Przeddla kuchni.

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

L/1/16/2017

szkolu nr 63 wraz z adaptacją pomieszczenia

Urszula Witek
32 353 41 09 przedszkole_63@interia.pl

Uzasadnienie odrzucenia

Miejskie Przedszkole nr
63, ul. Zamkowa 10

500 000,00 zł

Według dokumentacji projektowokosztorysowej szacunkowy koszt realizacji takiego zadania wyniósłby
804 450 zł co przekracza maksy-

malną dopuszczalną kwotę dla jednego projektu z dzielnicy Janów-Nikiszowiec.

logopedy na pomieszczenie wydawania posiłków na I piętrze oraz
montażu windy towarowej dla kuchni

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

Doposażenie - Rewitalizacja placu

L/2/16/2017
"Jantor" latem

L/4/16/2017

Zakup maty wykładzinowej na płytę lodowiska "Jantor" w celu umożliwienia
prowadzenia zajęć kulturalno-sportowych w okresie letnim.

Projekt przewiduje zakup do przed-

Zakup stolików, krzeseszkola nowych stolików i krzesełek dla
łek oraz regałów dla
dzieci oraz regałów na zabawki i poMiejskiego Przedszkola
moce dydaktyczne.
nr 32

Zbigniew Niemczyk
celnie@wp.pl

Mariola Bigos
792 340 497

Lodowisko "Jantor" w Nikiszowcu, ul. Zofii Nałkowskiej
10

Miejskie Przedszkole nr 32, ul.
Szopienicka 29

191 847,00 zł

20 000,00 zł

Obiekt jest czynnym lodowiskiem, a
termin pomiędzy rozmrożeniem i zamrożeniem płyty lodowiska stanowi
przerwę technologiczną i wykorzystywany jest na remonty. Bandy lodowiska są zamontowane na stałe i
nie ma możliwości ich podnoszenia,
co mogłoby stabilizować podłogę.
Wysokie koszty eksploatacji ok. 50
tys. zł (energia, woda, ochrona, nagłośnienie, ubezpieczenie, utrzymanie czystości, ZAIKS itp.) oraz konieczność zatrudnienia dodatkowej
osoby (miesiąc lipiec jest okresem
urlopowym dla pracowników lodowiska). Dodatkowym kosztem jest
przechowywanie podłogi (1800 m
kwadratowych o ciężarze 6,5 tony) konieczny zakup kontenera.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Jednostka Pomocnicza nr 17 Giszowiec
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

L/1/17/2017

Remont miejsca zabaw dla najmłodszych i zacienienie piaskownicy. WzboMaria Kabelis
gacenie placu o sprzęt do rekreacji ruRozbudowa placu zabaw chowej i odpoczynku dla dzieci star510 917 984
wraz z rozszerzeniem szych i dorosłych. Wykonanie nasa- mariakabelis@wp.pl
grup odbiorców o dzieci dzeń z zieleni wysokiej i średniej oraz
starsze i dorosłych
zamontowanie architektury małej

Uzasadnienie odrzucenia

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Adama 14-20 a ul. Adama
22-32

445 000,00 zł

Uwarunkowania techniczne i przestrzenne uniemożliwiają realizację zadania - brak miejsca do rozbudowy
placu zgodnie z normami i Prawem Budowlanym.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Doposażenie - Rewitalizacja placu

L/7/17/2017
Wybieg dla psów na Giszowcu

L/8/17/2017
Wybieg dla psów na Giszowcu

Projekt zakłada ogrodzenie części terenu zielonego na Giszowcu i stworzenie w tym miejscu zamkniętego wybiegu dla psów. Wybieg byłby otwarty
dla wszystkich mieszkańców osiedla.
Na wybiegu znalazłyby się kosze na
psie odchody oraz urządzenia do zabawy i tresury psów..

Projekt zakłada ogrodzenie części terenu zielonego na Giszowcu i stworzenie w tym miejscu zamkniętego wybiegu dla psów. Wybieg byłby otwarty
dla wszystkich mieszkańców osiedla.
Na wybiegu znalazłyby się kosze na
psie odchody oraz urządzenia do zabawy i tresury psów.

Zakład Zieleni Miejskiej

Paweł Kozicki pawel.kozicki@op.pl

Teren usytuowany wzdłuż ul.
Szopienickiej za przystankiem
"Giszowiec Mysłowicka 2"

165 000,00 zł

Zadaniem Miejskiego Konserwatora
Zabytków, wnioskowane wybiegi dla
psów z ogrodzeniami o wysokości 150
cm, stanowić będą elementy dysharmonizujące w przestrzeni zabytkowego osiedla Giszowiec, podlegającego prawnej ochronie konserwatorskiej przez wpis do rejestru zabytków.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Agata Jaśniewicz
511398 943

Teren usytuowany pomiędzy
ul. Mysłowicką a ul. Miłą

165 000,00 zł

Zadanie nie może być realizowane w
lokalizacji głównej ze względu toczące
się postępowanie administracyjne dotyczące budowy w tym miejscu budynku handlowo-usługowego.
W lokalizacji alternatywnej zadaniem
Miejskiego Konserwatora Zabytków,

wnioskowany wybieg dla psów z ogrodzeniem o wysokości 150 cm, stanowić
będzie element dysharmonizujący w
przestrzeni zabytkowego osiedla Giszowiec, podlegającego prawnej
ochronie konserwatorskiej przez wpis
do rejestru zabytków.
.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

L/9/17/2017
Wybieg dla psów na Giszowcu

Projekt zakłada ogrodzenie części terenu zielonego na Giszowcu i stworzenie w tym miejscu zamkniętego wybiegu dla psów. Wybieg byłby otwarty
dla wszystkich mieszkańców osiedla.
Na wybiegu znalazłyby się kosze na
psie odchody oraz urządzenia do zabawy i tresury psów.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla dzieci
i młodzieży z terenu Giszowca, aktywZakup sprzętu i wyposa- nie uczestniczących w życiu zuchowym
żenie harcówki dla zu- i harcerskim. Nowy sprzęt pozwoli na
chów i harcerzy z XVI uatrakcyjnienie oferty i urozmaicenie
Szczepu Harcerskiego zajęć.

Mariusz Jarosz
515 655 585

L/13/17/2017

Agnieszka Wolny
agnieszkawolny@zhp.net.pl

Teren usytuowany pomiędzy
ul. Miłą a ul. Sputników

ul. Przyjazna 7a. Szczep wynajmuje pomieszczenie na harcówkę od Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr
51

165 000,00 zł

Zadanie nie może być realizowane w
lokalizacji głównej ze względu toczące
się postępowanie administracyjne dotyczące budowy w tym miejscu budynku handlowo-usługowego.
W lokalizacji alternatywnej zadaniem
Miejskiego Konserwatora Zabytków,
wnioskowany wybieg dla psów z ogrodzeniem o wysokości 150 cm, stanowić
będzie element dysharmonizujący w
przestrzeni zabytkowego osiedla Giszowiec, podlegającego prawnej
ochronie konserwatorskiej przez wpis
do rejestru zabytków.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

87 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

"Giszowiec"

L/14/17/2017

Remont parkietu małej sali gimnaRemont parkietu małej stycznej i salki korekcyjnej w SP 51
sali gimnastycznej i salki w Katowicach.

korekcyjnej w SP 51 w
Katowicach

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zbigniew Kunka

Szkoła Podstawowa nr 51 ul.
Przyjazna 7a

Wydział Edukacji i Sportu

53 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

L/15/17/2017
Zajęcia edukacyjnosportowo-rekreacyjne

L/16/17/2017
Wybieg dla psów na Giszowcu

Zakup sprzętu i wyposażenia dla dzieci
i młodzieży z terenu Giszowca, aktywnie uczestniczących w życiu zuchowym
i harcerskim. Nowy sprzęt pozwoli na
uatrakcyjnienie oferty i urozmaicenie
zajęć.

Projekt zakłada ogrodzenie części terenu zielonego na Giszowcu i stworzenie w tym miejscu zamkniętego wybiegu dla psów. Wybieg byłby otwarty
dla wszystkich mieszkańców osiedla.
Na wybiegu znalazłyby się kosze na
psie odchody oraz urządzenia do zabawy i tresury psów.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zbigniew Kunka

Szkoła Podstawowa nr 51 ul.
Przyjazna 7a

Wydział Edukacji i Sportu

30 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Jadwiga Kijak
jadwiga.kijak@gmail.com

Teren zielony przed blokiem
Karliczka 3 na którym znajduje
się kilka drzew, trawnik i wydeptane ścieżki

220 000,00 zł

L/17/17/2017
Modernizacja nawierzchni chodnika pomiedzy placem autobusowym a szkołą i Biedronką wraz z remontem placyku przed
szkołą oraz montaż
oświetlenia

Zadaniem Miejskiego Konserwatora
Zabytków, wnioskowane wybiegi dla
psów z ogrodzeniami o wysokości 150
cm, stanowić będą elementy dysharmonizujące w przestrzeni zabytkowego osiedla Giszowiec, podlegającego prawnej ochronie konserwatorskiej przez wpis do rejestru zabytków.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Remont asfaltowego chodnika łączącego targ/plac autobusowy z Gimnazjum nr 16 (również plac przed szkołą)
oraz z Biedronką.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Joachim Gasz
so9dxt@gmail.com

Chodnik łączący plac autobusowy z Gimnazjum nr 16 i Biedronką

300 000,00 zł

Zakres prac wskazanych we wniosku
wykonywany jest przez MZUiM w 2017
roku jako inwestycja pn.: "Przebudowa
chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy Placem Pod Lipami a
placem autobusowym".

Jednostka Pomocnicza nr 18 Murcki
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

Publikacja tworzona w okresie 2 lat.
L/6/18/2017
1 rok kwerenda - zbieranie informacji,
Murcki - monografia hi- przegląd źródeł historycznych.
2 rok - redagowanie książki, skład i
storyczna
wydruk

Wydział Kultury

Świetlana Ciesielska
swieta2@o2.pl

Miejski Dom Kultury "Południe" filia Murcki,
ul. Kołodzieja 42

70 000,00 zł

Projekt nie jest zgodny z regulaminem BO. Zadanie jest zaplanowane
do realizacji w ciągu 2 lat, a nie jest
zadaniem infrastrukturalnym.

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Uatrakcyjnienie zajęć (obowiązkowych
i pozalekcyjnych) z poszczególnych
przedmiotów poprzez wprowadzenie
nowoczesnych i niekonwencjonalnych
L/8/18/2017
metod i form pracy z wykorzystaniem
Nowoczesne kształcenie tablic multimedialnych (internetu
- multimedialna szkoła i podręczników interaktywnych). Unona miarę XXI wieku
woczesnienie i uatrakcyjnienie oferty i
lokalu biblioteki szkolnej. Wzbogacenie propozycji zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.

L/12/18/2017

Zakup sprzętu multimedialnego dla

Wyposażenie Miejdzieci z Miejskiego Przedszkola nr 72 w
skiego Przedszkola nr 72
Katowicach
w sprzęt multimedialny

L/13/18/2017

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Włączenie Dzielnicy Murcki do sieci ro-

Rowerem Miejskim po werów miejskich poprzez utworzenie
Katowicach, Murckach i automatycznej stacji rowerowej.
okolicy

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Daniel Kiełpiński

Angelika Poterek
eangelikapoterek@op.pl

Janusz Brzozowski
tel. 665 254 904

Ul. Goetla 2 teren Zespołu
Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza

Wydział Edukacji i Sportu

72 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
ul. Bielska 1

250 000,00 zł

Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Plac Kasprowicza

Wydział Transportu

940 000,00 zł
Celem zadania było włączenie dzielnicy Murcki do sieci wypożyczalni ro-

weru miejskiego, co zostało zrealizowane
poprzez
uruchomienie
1.08.2017 stacji w rejonie ul. Bielska/Kołodzieja.

Jednostka Pomocnicza nr 19 Piotrowice-Ochojec
ID zadania
Tytuł zadania

L/1/19/2017
"ROZWÓJ NAJMŁODSZYCH" - sala multimedialna dla dzieci Miejskiego Przedszkola nr 84
i sprzęt sportowy dla
młodzieży Zespołu Szkół
Poligraficzno-Mechanicznych

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Zakup tablicy multimedialnej wraz
z oprogramowaniem, projektora,
sprzętu nagłaśniającego.
Miejskie Przedszkole nr 84, ul.
Barbara Micińska
Zakup sprzętu sportowego na salę
Targowa 13 | Zespoł Szkół Poligimnastyczną oraz urządzeń wielo- 691 30 60 15 barbara- graficzno-Mechanicznych, ul.
micinska@wp.pl
funkcyjnych wraz z nawierzchnią podArmii Krajowej 84
łogową na siłownię w Zespole Szkół
Poligraficzno-Mechanicznych.

Wybieg dla psów będzie miejscem,
w którym okoliczni mieszkańcy będą
mogli bezpiecznie spędzić czas ze swoimi czworonogami na świeżym powieL/5/19/2017
trzu. Oprócz ogrodzonego miejsca na
Piesolandia - wybieg dla bieganie, wybieg będzie wyposażony
psów z torem przeszkód w przeszkody do psich sportów, takie
jak tunel, palisada, slalom, kładka,
do psich sportów (agirównoważnia (huśtawka), niskie i wylity)
sokie przeszkody do skakania czy koło
(opona) do przeskakiwania, które zapewnią psiakom i właścicielom wielką
frajdę ze spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Wybieg będzie oczywiście

50 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

Sylwia Serwach
508 698 884 sylwia.serwach@gmail.com

niezagospodarowany
teren w rejonie ulic
Honorowych Dawców
Krwi i Wroniej

47 080,00 zł

Zadanie zostało negatywnie zaopiniowane w zakresie lokalizacji głównej ze względu na bliskość cmentarza
oraz protest mieszkańców pobliskich
zabudowań | Lokalizacja alternatywna objęta jest częściowo umową
dzierżawy, pozostała część przewidziana jest pod ciąg pieszo-rowerowy.

wyposażony w regulamin, kosze na
psie odchody oraz ławki.
Modernizacja centrum multimedialnego oraz pracowni komputerowej
L/9/19/2017
w V LO umożliwiająca realizację zadań
Modernizacja centrum edukacyjnych na wysokim poziomie
z dziedziny informatyki, social mediów
multimedialnego oraz
oraz e-sportu. Rozbudowa sieci WiFi
pracowni komputerowej
umożliwi korzystanie z bezpłatnego ina także udostępnienie
ternetu użytkownikom boiska środosygnału WiFi na terenie
wiskowego oraz mini-słowni co poboiska środowiskowego winno zachęcić mieszkańców Piotroprzy V LO w Katowicach wic i Ochojca do częstszego korzysta- Ochojcu
nia z ruchu na świeżym powietrzu.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Tatiana Rzepisko
691 137 149 tatianarzepisko@op.pl

ul. Jankego 65

58 618,00 zł

Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców. Ponadto korzystanie z boiska - nie wymaga dostępu do WiFi.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Komunikacji Społecznej

L/11/19/2017
Kompleksowy remont
boisk przy Gimnazjum nr
19 im. Henryka Sławika
w Katowicach wraz z
wycinką drzew

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Wykonanie projektu remontu boisk.
Wycinka drzew. Remont boisk do siatkówki, koszykówki.

Jolanta Powała
jpowala@wp.pl

ul. Spółdzielczości 21

209 500,00 zł

Zadanie zostało zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym niezgodnym ze
wzorem przyjętym w Regulaminie
BO Katowice 2018. Do formularza
zgłoszeniowego została załączona lista mieszkańców popierajacych projekt zadania niezgodna ze wzorem
przyjętym w Regulaminie BO Katowice 2018.
Droga dojazdowa wewnętrzna w
przedmiotowym terenie jest w złym
stanie technicznym, spowodowanym
złym stanem technicznym kanalizacji
i zużyciem naturalnym. Zagospodarowanie przedmiotowego terenu powinno być realizowane kompleksowo tj. z wymianą kanalizacji i remontem drogi wewnętrznej.

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Pomoce dydaktyczne LEGO Education
WeDo 2.0 i LEGO MINDSTORMS Education EV3 to gotowe do użycia zestawy edukacyjne pozwalający wprowadzić uczniów w świat robotyki, programowania i interdyscyplinarnych
doświadczeń poprzez rozwój umiejętL/12/19/2017
ności w dziedzinie nowych technologii
Zakup pomocy dydakJakub Chudy jaz wykorzystaniem naturalnej chęci
Gimnazjum nr 19, ul. Spółdzieltycznych do przeprowa- dziecka do nauki poprzez zabawę.
kub.chudy@gmail.c
czości 21
dzania zajęć szkolnych z

wykorzystaniem robotów

L/13/19/2017
Monitoring w przejściu
dla pieszych pod ul. Kościuszki (dojście do ul.
Żurawia)

Zestawy idealnie nadają się do przeprowadzenia zajęć z nauk przyrodniczych, techniki, informatyki i matematyki. Zostały zoptymalizowany z myślą
o stosowaniu na lekcjach lub zajęciach
pozalekcyjnych, zawierają wszystkie
materiały dydaktyczne niezbędne do
efektywnej nauki...

Wykonanie zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
przechodzących podziemnym przejściem dla pieszych oraz zminimalizowanie możliwości ewentualnego rozboju w opisanym miejscu lub w razie
jego wystąpienia możliwość natychmiastowej interwencji ze strony policji, jak również możliwość identyfikacji
sprawcy zajścia. Monitoring przyłączony do systemu KISMiA.

30 500,00 zł

om

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Bogumił Chmiel
785-218-455
b.chmiel@onet.pl

Przejście podziemne pod ul.
Kościuszki w rejonie Osiedla
Żurawia. Pod przystankami autobusowymi z kierunku Mikołów i z kierunku Katowice

99 000,00 zł

Wniosek jest negatywnie opiniowany ze względu na specyficzne
ukształtowanie terenu: przejście usytuowane jest w niecce, natomiast u
wylotu tunelu po obu stronach znajdują się skarpy. Taka topografia terenu nie pozwala na montaż kamer
umożliwiający w pełni ogląd sytuacji.
Montaż kamer w samym przejściu
podziemnym jest ryzykowny ze
względu na warunki techniczne (wysokość tunelu wynosi 2m), które
uniemożliwiają ulokowanie punktów
kamerowych w taki sposób, aby nie

uległy zniszczeniu. Bardzo nisko zamontowane kamery będą stale narażone na dewastację.
Gdyby warunki techniczne pozwalały
na realizację zadania, koniecznym
byłoby zainstalowanie 2 punktów kamerowych - koszt szacunkowy
wzrósłby do kwoty 180 tys. zł.

Doposażenie - Rewitalizacja

L/24/19/2017

Zajęcia w Klubie Malucha kierowane
Klub Malucha - zajęcia będą dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat,
integracyjne dla dzieci w które jeszcze nie chodzą do przedwieku od 2 do 4 lat oraz szkola, a chciałyby aktywnie spędzac
czas ze swoimi równieśnikami i opieich opiekunów. Najmłodsi będą mieli okazje kunami. Podczas zajęć dzieci będą mapoznać nowych przyja- lować, śpiewać, uczyć się w grupie,
rozwijać talenty i dobrze się bawić. Raz
ciół oraz aktywnie i
twórczo spędzić czas. w miesiącu wystąpi gościnnie teatrzyk
Gościnne występy tea- dla dzieci z Klubu Malucha i przedszkotrzyku dla przedszkola- laków z Miejskiego Przedszkola Nr 78
w Katowicach oraz innych przedszkolaków z Piotrowic i
ków.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Polityki Społecznej

Barbara Wójcik
504 085 556

Klub Malucha - siedziba w Klubie Osiedlowym "Silesianka"
SM "Silesia" przy ul. Radockiego 282.

12 144,00 zł

Wskazany we wniosku Klub Malucha
- z siedzibą w Klubie Osiedlowym "Silesianka" SM SILESIA przy ul. Radockiego w Katowicach nie jest wpisany
do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych" prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice pomimo obowiązku wynikającego z ustawy o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ochojca

Doposażenie - Rewitalizacja
"MUZYKA TRZECH KONTYNENTÓW"

L/28/19/2017
MUZYKA TRZECH KONTYNENTÓW

to cykl 10 spotkań w ramach wieczorków klubowych MDK "Południe" - koncerty muzyków z Katowic (Miasta Muzyki Unesco), bądź artystów zza granicy, którzy mieszkają w Polsce. Dzięki
takim podróżom muzycznym słuchacze poznają wiele gatunków muzycznych, w tym rodzime utwory autorskie, jak i egzotycznie brzmiące melodie i rytmy innych krajów. Równolegle
dla dzieci w wieku 8-14 lat będą pro-

Marcin Frąckowiak
503 727 137 aldona.smarska@gmail.com

Miejski Dom Kultury "Południe", Filia nr 1, ul. Jankego
136

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Komunikacji Społecznej
35 800,00 zł

Brak wymaganej Regulaminem BO
liczby 15 podpisów poparcia dla
wniosku osób do tego uprawnionych

wadzone cotygodniowe zajęcia muzyczno-teatralne o szerokim spektrum
muzyczno-kulturalnym, co wzbogaci je
o wiedzę i umiejętności artystyczne.

Jednostka Pomocnicza nr 21 Kostuchna
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Eugenia Jarczok
669 402 054

Szkoła Podstawowa nr 29 im.
Żwirki i Wigury, ul. Kazimierza
Lepszego 2

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia

L/1/21/2017
Multimedialna i nowoczesna szkoła. Doposażenie klas lekcyjnych w
nowoczesny sprzęt multimedialny w formie
pracowni językowej,
oraz pracowni chemiczno-fizycznej

Multimedialna i nowoczesna szkoła.
Doposażenie klas lekcyjnych w nowoczesny sprzęt multimedialny w formie
pracowni językowej, oraz pracowni
chemiczno-fizycznej.

66 400,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Doposażenie - Rewitalizacja placu

L/3/21/2017

Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego położonego w KaZagospodarowanie te- towicach przy ulicy Boya Żeleńskiego
renu wokół budynku 112 polegające na ogrodzeniu terenu
mieszkalnego położo- Wspólnoty Mieszkaniowej, likwidacji
nego w Katowicach przy obecnego żywopłotu, wykonaniu noulicy Boya Żeleńskiego wej nawierzchni chodników prowa112
dzących do klatek schodowych oraz
dokonaniu nowych nasadzeń krzewów
ozdobnych. Zadanie obejmuje również

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Piotr Habelski
786112311

Teren wokół budynku przy
ul. Boya Żeleńskiego 112

75 400,00 zł

Niezgodność z regulaminem - par. 3,
ust. 7, pkt 9a - zadanie na terenie zamkniętym, nie spełniającym kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców jednostki pomocniczej

zagospodarowanie skweru wypoczynkowego, polegającego na montażu
dwóch ławek parkowych..

L/12/21/2017
Zakup 6 zestawów interaktywnych z urządzeniami peryferyjnymi dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 w Katowicach

Zakup 6 zestawów interaktywnych
(projektor, tablica interaktywna, komputer) wraz z urządzeniami peryferyjnymi w celu wzbogacenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Magdalena Misiak
magdaprzemek@vp.pl

ul. Wantuły 11

41 400,00 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Pomoce dydaktyczne LEGO Education
WeDo 2.0 i LEGO MINDSTORMS EduL/15/21/2017
cation EV3 to gotowe do użycia zestawy edukacyjne pozwalające wproŚWIAT ROBOTYKI, PROwadzić uczniów w świat robotyki, proGRAMOWANIA I INTERgramowania i interdyscyplinarnych doDYSCYPLINARNYCH DO- świadczeń, rozwijać umiejętności w
ŚWIADCZEŃ W NOWEJ dziedzinie nowych technologii. ZeSZKOLE. Zakup pomocy stawy idealnie nadają się do przeprodydaktycznych do prze- wadzania zajęć z nauk przyrodniczych,
prowadzania zajęć z
techniki, informatyki i matematyki. Zonauk przyrodniczych, stały zoptymalizowane z myślą o stotechniki, informatyki sowaniu na lekcjach lub zajęciach pou
zalekcyjnych, zawierają wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do
efektywnej nauki.

Wojciech Kątny

Szkoła Podstawowa nr 38
ul. Wantuły 11

W tym rejonie ulicy Bażantów dochodzi do kradzieży samochodów oraz
motocykli z pobliskich osiedli, a także
ul. Bażantów - rejon łuku drogi
L/17/21/2017
Dawid Kamiński
dewastacji bram oraz furtek. Długa
przy bloku Bażantów 49 oraz w
Monitoring ulicy Bażan- ulica Bażantów oraz specyficzny łuk na 794 353 345 dawid- okolicy początku osiedla przy
jej zakończeniu powoduje także
kaminski@vp.pl
Bażantów 41a.
tów
wzmożone niebezpieczeństwo z powodu tzw. piratów drogowych. Monitoring pozwoli wykluczyć i ograniczyć
tego typu zachowania, a także wpłynie

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
18 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania Kryzysowego
182 000,00 zł

Wskazana we wniosku lokalizacja
punktów kamerowych w ciągu ul. Bażantów generować będzie znacznie
wyższe, niż podane we wniosku
koszty. Najbliższy punkt dostępu do
sieci SilesiaNet, w ramach której

na bezpieczeństwoo przechodniów, w
szczególności rodziców z małymi
dziećmi.

działa Katowicki Inteligentny System
Monitoringu i Analizy znajduje się na
ul. Łętowskiego. Taki stan rzeczy wymaga wytworzenia nowej kanalizacji
kablowej, przyłączy energetycznych,
sieci światłowodowej oraz posadowienia szafy dystrybucyjnej (szacunkowy koszt to ok. 300 tys. zł) Zlokalizowanie punktów kamerowych we
wskazanych we wniosku miejscach
spowoduje, że pole widzenia kamer z
jednej strony obejmie zamknięte
osiedle, a z drugiej strony nieużytki.
Kamery wykorzystywane w ramach
KISMiA nie posiadają funkcji pomiaru
prędkości, w związku z czym postulowane przez Wnioskodawcę zwiększenie bezpieczeństwa ze względu
na wyeliminowanie tzw. "piratów
drogowych" nie znajdzie tu pokrycia.
W związku z powyższym realizacja
wniosku nie spełnia wymogu celowości, gospodarności i racjonalności
wydatkowania środków publicznych.

Doposażenie - Rewitalizacja placu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

L/20/21/2017

Uczniowski Klub Sportowy "Murcki
Kostuchna
Górnik" Katowice jest konWsparcie działalności
tynuatorem
działań i tradycji popularstatutowej Uczniowskiego Klubu Sporto- nej "eMKi" czyli klubu sportowego
zrzeszającego mieszkańców południowego "Murcki Kostuchna Górnik" Kato- wych dzielnic naszego Miasta. Zakup
sprzętu sportowego umożliwi i ułatwi
wice poprzez zakup
klubowi bieżącą działalność. Wsparcie
sprzętu sportowego w
naszej inicjatywy przełoży się na popupostaci bramek przenolaryzację sportu dzieci, młodzieży i dośnych wraz z siatkami rosłych na terenie południowych dzieloraz dresów sportowych nic Katowic, a także pomoże w kultydla zawodników Klubu wowaniu tradycji piłkarskiej w Kostuchnie.

Roman Ciborski
|534 171 233

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
96c

11 000,00 zł

Zadanie polegające na doposażeniu
Uczniowskiego Klubu Sportowego
"MK Górnik" Katowice w sprzęt sportowy i stroje sportowe dla zawodników klubu nie spełnia kryterium
ogólnodostępności dla mieszkańców. Ponadto Miasto Katowice
umożliwia klubom sportowym realizację takich zadań na bieżąco poprzez dotacje udzielane w ramach
otwartych konkursów ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fi-

nansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i turystyki.
.

Jednostka Pomocnicza nr 22 Podlesie
ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Lokalizacja

Katarzyna Szojda-Syrek |
agata.polanska.krzos@gmail.com

Miejskie Przedszkole nr
71, ul. Michałowskiego
3

Szacunkowy koszt
realizacji zadania
wskazany przez
wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia

L/3/22/2017
Zakup tablicy multimedialnej wraz z notebookiem, konsolą i oprogramowaniem oraz zakup
dodatkowego wyposażenia dla Miejskiego
Przedszkola nr 71

Realizacja zadania zakłada zakup do
przedszkola tablicy multimedialnej
wraz z notebookiem, konsolą Xbox
One i niezbędnym oprogramowaniem
oraz zakup pomocy dydaktycznych i
wyposażenia kącików zabaw w salach.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
60 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Budowa ścieżki turystycznej na odcinkach łączących ulicę Mleczną z ulicą Saską, która w przyszłości może stanowić
L/6/22/2017
fragment Trasy rowerowej nr 1 KatoBudowa ścieżki tury- wice - Tychy. Rewitalizacja terenu wostycznej z punktami
kół stawu w dolinie rzeki Mlecznej przystankowymi i wido- wprowadzenie elementów małej arkowymi w ramach rewi- chitektury (ławki, wiata) w celu utwotalizacji okolic stawu w rzenia punktów przystankowych, widolinie rzeki Mlecznej dokowych oraz miejsc odpoczynku dla
rekreacji rowerowej i pieszej.
.

Zakład Zieleni Miejskiej

Kinga Ogłodek

Teren zielony łączący
ulicę Mleczną z ulicą Saską na odcinku od ulicy
Mlecznej do stawu.

240 000,00 zł

W skład lokalizacji wskazanych przez
Wnioskodawcę, zarówno głównej jak
i alternatywnej, wchodzą działki o
numerach 5401/221 i 4316/221, na
których występują grunty pochodzenia organicznego (torf niski). Wiąże
się to z wyłączeniem niniejszych
gruntów z produkcji rolniczej, następstwem którego będzie naliczenie
opłat z tego tytułu przez okres 10 lat
(pismo Wydziału Kształtowania Środowiska Nr KŚ-IV.KW-00639/17/JK z
dnia 31 lipca 2017r.). Dodatkowo w

lokalizacji głównej część działek znajduje się w użyczeniu Tyskiego Koła
Łowieckiego TUMAK.
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

Wydział Edukacji i Sportu

L/8/22/2017

Doposażenie - Rewitalizacja placu

Rozwój warunków szkoleniowych sportowców
piłki nożnej Klubu "Podlesianka" a także propagowanie piłki nożnej w
Dzielnicy Podlesie

Propagowanie piłki nożnej w dzielnicy Podlesie. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. Rozwój zdrowej rywalizacji sportowej podczas zajęć

Joanna Sznajder
668 435 742

Klub Sportowy LGKS 38
"Podlesianka", ul. Sołtysia 25

37 620,00 zł

.

Zadanie polegające na doposażeniu
Klubu Sportowego LGKS "Podlesianka" w sprzęt sportowy i stroje
sportowe nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.
Miasto Katowice umożliwia klubom
sportowym realizację takich zadań
na bieżąco, poprzez dotacje udzielane w ramach otwartych konkursów
ofert dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych, na
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i turystyki. Klub sportowy LGKS "Podlesianka" otrzymał w 2017 roku dotację w wys. 50 000 zł, w tym na stroje
sportowe, akcesoria sportowe i
sprzęt sportowy - 8 200 zł.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu nauczania poprzez zaangażowanie nowych technologii.

L/10/22/2017

Celem projektu jest:

Klasa przyszłości - No
woczesny świat kształcenia (podniesienie poziomu kształcenia poprzez nowoczesne sys- 
temy interaktywne)


Wyposażenie 18 sal lekcyjnych w zestawy interaktywne (tablica interaktywna wraz z projektorem),
Zakup 20 zestawów komputerowych
dla nowej pracowni komputerowej,
Wymiana 16 zestawów komputerowych w istniejącej od 2007 roku pracowni komputerowej.

Jolanta Jaroń
Szkoła Podstawowa nr
21,
ul. Malczewskiego 1
32 206 75 56 jolijar@op.pl

323 353,60 zł

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Współczesny uczeń jest przyzwyczajony do
szybkiego, wielokanałowego i multimedialnego pozyskiwania informacji.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kształtowania Środowiska

Utworzenie ścieżki edukacyjno-turystyczno-rowerowej na Szlaku Solnym
L/11/22/2017
przebiegającym przez Podlesie oraz rekonstrukcja kapliczki Saskiej sprzed
Szlak Solny w Podlesiu.
1808 roku. Szlak rozpoczyna się od leUtworzenie ścieżki eduśnej drogi w Dąbrowie, miejsce kakacyjno-turystyczno-ropliczki Saskiej przez Myto z punktem
werowej na Szlaku Solwidokowym - most na Mlecznej przy
nym przebiegającym
Zaopusta aż do Kapliczki słupowej
przez Podlesie oraz re- na Uniczowskiej. Dalej prowadzi przez
konstrukcja kapliczki Sa- Zarzecze Grota Roweckiego do Mikoskiej sprzed 1808 roku łowa ul. Podleską

Sonia Pryszcz-Botor
botorowie@interia.pl
507 324 530

Rozwidlenie ulic Saskiej
i Chabrowej na wysokości ulicy Dąbrowa - rekonstrukcja kapliczki.
Tablica informacyjna na
kapliczce oraz wolnostojąca na moście na
Mlecznej - Zaopusta

265 000,00 zł

Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków budowa nowego obiektu
sakralnego w miejscu dawnej kapliczki
Saskiej nie stanowi działań o charakterze
konserwatorskim. Postulowana budowa
nowej kapliczki może tylko nawiązywać
formą architektoniczną do historycznego, nieistniejącego obecnie obiektu z
uwagi na bardzo skąpe przekazy ikonograficzne. Ponadto całkowita rekonstrukcja nieistniejącego zabytku – sprzeczna z
doktryną konserwatorską – jest niemożliwa z uwagi na brak oryginalnego projektu lub inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz pełnej dokumentacji ikonograficznej obejmującej
także wyposażenie i wystrój wnętrza
obiektu sakralnego.
Budowa kapliczki wraz z ołtarzem, jako
obiektu kultu religijnego, nie jest zadaniem własnym gminy lub powiatu.
Wykonanie tablic informacyjnych wolnostojących o szlaku solnym, z opisem
miejsc znajdujących się przy nim, jest
możliwe tylko w przypadku jednej tablicy, ze wskazaną lokalizacją na moście
nad rzeką Mleczna, przy ul. Zaoupusta.
Druga tablica, która miała być umieszczona na kapliczce, nie może być wykonana ze względu na brak możliwości budowy kaplicy.
Wydanie publikacji pt. „Stare kapliczki w
Podlesiu” nie jest obecnie zasadne. Zgodnie z informacją, jaką Wydział Kultury
uzyskał od Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury „Południe”, w posiadaniu MDK

jest kilkadziesiąt sztuk tej pozycji i nie
planuje się jej wznowienia.
Możliwe jest wydanie publikacji zawierającej szczegółowa mapę Podlesia z naniesionym starym Szlakiem Solnym oraz aktualnym stanem ulic jednak ze względu
na negatywną weryfikację znaczącej
większości projektu cały wniosek zostaje
zaopiniowany negatywnie.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

Doposażenie - Rewitalizacja placu
Remont przydrożnego krzyża przy ulicy
Kaskady. Odtworzeniu pierwotnego
L/17/22/2017
wyglądu zabytkowego krzyża (kaRemont Krzyża - Boża pliczki) z roku 1884. Wykonanie w raMęka położonego przy mach remontu prac konserwatorskich
ulicy Kaskady w Katowi- oraz upiększenie terenu wokół krzyża.

Biuro Konserwatora Zabytków
Robert Hubicki
600 214 367
agencja.roan@gmail.com

Krzyż - Boża Męka Podlesie, ul Kaskady, rejon
ulicy Piwonii

55 000,00 zł

cach - Podlesiu
.

Projekt do budżetu obywatelskiego
jest zbieżny z planowanym działaniem Wydziału Kształtowania Środowiska, który zamierza zlecić renowację rzeczonego krzyża w 2018 roku.
Stan własnościowy lokalizacji dot. realizacji zadania jest niezgodny z Regulaminem BO.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

L/21/22/2017
KWIATOWY RAJ
DZIECKA - ścieżka zdrowia

Celem projektu "KWIATOWY RAJ
DZIECKA - ścieżka zdrowia" jest popularyzacja i zachęcanie rodziców do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z dziećmi. Zabawy ruchowe
sprzyjają budowaniu więzi pomiędzy
rówieśnikami, rozwijają sprawność fizyczną jak i aktywny wypoczynek
dzieci. Projekt ma za zadanie zwiększenie atrakcyjności zajęć i zabaw w terenie oraz integracji dzieci i rodziców
podczas wspólnego spędzania czasu.

Beata Bala | tel. 510 033 Działka położona wzdłuż
ul. Kwiatów Polnych
448 | e-mail:
oraz ul. Marzanny
beata.bala11@gmail.com

197 200,00 zł

Wydział Inwestycji od kilku miesięcy prowadzi ustalenia zmierzające do zadysponowania działką 8318/20 na inne cele tj.
dokonania zamiany na grunty zlokalizowane przy ul. Kaskady. Powyższe zamierzenia wynikają z konieczności zaspokojenia roszczeń wniesionych wobec Miasta w oparciu o art. 13 ust. 3 Ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji dróg publicznych w
związku z wykonaniem na podstawie decyzji ZRID nr 2/14/D z dnia 13.06.2014 inwestycji miejskiej pn.: "Przygotowanie
terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i Kaskady".
Zakres przedmiotowego zadania jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice

(Uchwała nr XXXVI/737/05 Rady Miasta
Katowice z dnia 31 stycznia 2005r.), który
przewiduje w tej lokalizacji teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującej zabudowę jednorodzinną i
bliźniaczą w obiektach wolnostojących
na wydzielonych działkach.

L/22/22/2017
Podróże kształcą, wychowują, rozwijają

Dofinansowanie wypoczynku letniego
oraz wyjazdów i wycieczek w czasie
wolnym od nauki organizowanych
przez Szkolny Klub Turystyczny "GLOBUS".

Bożena Róg
668 810 090

Szkoła Podstawowa nr
21 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki,
ul. Malczewskiego 1

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu
130 000,00 zł
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Edukacji i Sportu

L/24/22/2017
Akademia Szachowa w
Podlesiu

Akademia Szachowa w Podlesiu to
projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Podlesie, podczas
którego realizowane będzie szkolenie
dzieci i młodzieży, a także spotkania
szachowe dla seniorów. Ideą projektu
jest odciągnięcie dzieci od komputerów, a także aktywizacja seniorów. Do
realizacji celów zostanie wykorzystany
sprzęt otrzymany z BO 2017.

Łukasz Brożek brozeklukasz@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr
21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola
Miarki, ul. Malczewskiego 1

43 400,00 zł

Zakres rzeczowy zadania jest objęty
innym zadaniem realizowanym przez
Miasto Katowice, które co roku przekazuje środki finansowe na realizację
zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i turystyki w
drodze otwartych konkursów ofert,
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych. W
roku 2017 UKS 21 Podlesie została
przyznana dotacja w wysokości 12
000 zł na realizację zadania "Prowadzenie środowiskowych programów
profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych w dyscyplinie szachy".

