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Policyjny projekt realizowany do 31 stycznia 2021 roku

BEZPIECZNE
BIEÑCZYCE

Od pocz¹tku sierpnia na terenie naszej dzielnicy dzielnicowi Komisariatu
VII Policji realizuj¹ dzia³ania priorytetowe czyli takie, które maj¹ zapobiegaæ najbardziej uci¹¿liwym  zdaniem mieszkañców  zjawiskom na
bieñczyckich osiedlach i ulicach. Projekt ten realizowany bêdzie do koñca
stycznia przysz³ego roku. Poni¿ej zestawienie dzielnicowych i realizowanych
przez nich dzia³añ.
Sier¿. szt. Dawid D¹browski (telefon s³u¿bowy (47) 83 53 615):
prowadzi w rejonie sklepu Happy
Market znajduj¹cego siê w osiedlu
Albertyñskim 21B dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania grupowania siê osób spo¿ywaj¹cych napoje alkoholowe w miejscu objêtym
zakazem.
M³. asp. Marcin Kañczura (telefon s³u¿bowy (47) 83 53 714, komórkowy: 604 204 229), prowadzi
w osiedlu Jagielloñskim dzia³ania
zmierzaj¹ce do eliminacji zjawiska
polegaj¹cego na gromadzeniu siê

osób nadu¿ywaj¹cych alkohol, zamiecaj¹cych teren i przeciwdzia³aniu niszczenia elewacji budynku w
osiedlu Jagielloñskim 1 (napisy na
cianach osiedlowych budynków).
M³. asp. Jakub Sierant (telefon
s³u¿bowy: (47) 83 53 751, komórkowy: 604 207 762), prowadzi
w rejonie osiedla Niepodleg³oci
dzia³ania prewencyjne wobec osób,
które spo¿ywaj¹ alkohol, nadu¿ywaj¹ rodki odurzaj¹ce, dewastuj¹
i zamiecaj¹ skwer II Korpusu
Si³ Zbrojnych w osiedlu Niepodleg³oci.

Asp. szt. Szymon Wieloch (telefon s³u¿bowy: (47) 83 53 751, komórkowy: 602 806 395), prowadzi
w rejonie osiedla Przy Arce dzia³ania prewencyjne wobec tych, którzy
spo¿ywaj¹ alkohol, nadu¿ywaj¹
rodki odurzaj¹ce, dewastuj¹ klatki i
zamiecaj¹ miejsca dostêpne publicznie w osiedlu Przy Arce 1319.
Asp. Piotr Skowron (telefon s³u¿bowy: (47) 83 53 751, komórkowy:
602 839 637), prowadzi w rejonie
osiedla Kazimierzowskiego dzia³ania
prewencyjne wobec osób grupuj¹cych siê w klatkach schodowych,
przeszkadzaj¹c mieszkañcom poszczególnych bloków oraz osób grupuj¹cych siê wokó³ bloków 7, 18, 29
przy os. Kazimierzowskim, które
spo¿ywaj¹ alkohol, nadu¿ywaj¹
rodki odurzaj¹ce, dewastuj¹ i zamiecaj¹ powierzchnie klatek.
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W ramach programu
Nowa Huta Dzi

W ostatnich dniach zakoñczy³ siê remont w czwartej edycji programu Nowa
Huta dzi, realizowanego przez Zarz¹d Dróg Miasta Krakowa. Programowe zadania wybieraj¹ poszczególne dzielnice nowohuckie na podstawie zg³oszeñ tych¿e zadañ przez mieszkañców danej dzielnicy. Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce przyznan¹ kwotê przeznaczy³a w tym roku na czêciowy remont nawierzchni ulicy
Urbanowicza (os. Na Lotnisku) wraz z parkingiem od wjazdu z ulicy Dunikowskiego.
Fot. Zygmunt Biñczycki

Kolejna edycja bud¿etu obywatelskiego wchodzi w decyduj¹c¹ fazê

PRAWIE TYSI¥C PROJEKTÓW
Przed nami kolejny etap realizacji tegorocznego bud¿etu obywatelskiego.
Ostateczna lista projektów og³oszona bêdzie 10 wrzenia. Bêdzie mo¿na na
nie g³osowaæ od 26 wrzenia do 5 padziernika.

W tym roku z³o¿ono 988 wniosków,
z czego 807 o charakterze dzielnicowym i 181 o charakterze ogólnomiejskim. Zweryfikowano pozytywnie i
przyjêto pod g³osowanie 549 projektów. Negatywn¹ weryfikacjê otrzyma³o 263 wniosków. Do 96 wniosków

nie dostarczono list poparcia, a 60
propozycji zosta³o wycofanych przez
wnioskodawców. Z kolei 20 projektów po³¹czono z innymi. Dla porównania, w 2019 roku zg³oszono 947
projektów z których odrzucono 386.
 Najczêciej powodem negatywnej

Projekt Bezpieczna nawierzchnia si³owni zewnêtrznych.

oceny by³ brak ogólnodostêpnoci.
Wnioski zg³aszane do realizacji lokowane by³y te¿ na dzia³kach nie nale¿¹cych do miasta lub ich autorzy nie
mieli zgody zarz¹dcy/administratora
budynku lub instytucji, co do wspó³pracy w trakcie ewentualnej realizacji zadania  wylicza El¿bieta Kois¯urek, dyrektorka Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia Urzêdu Miasta
Krakowa.
W tym roku do rozdysponowania
miêdzy obywatelskie projekty s¹ 32
mln z³, w tym 6,4 mln z³ na zadania
ogólnomiejskie i 25,6 mln z³ na
dzielnicowe. O tym, jakie zadanie
bêdzie realizowane w ramach VII
edycji BO zdecyduj¹ krakowianie.
G³osowaæ  przez Internet i w punktach tradycyjnych, których lista zostanie udostêpniona na stronie bud¿et.krakow.pl  bêdzie móg³ ka¿dy,
kto mieszka w Krakowie (nawet nie
bêd¹c tu zameldowanym), w tym tak¿e dzieci i m³odzie¿. Ka¿y g³osuj¹cy
wska¿e po trzy, jego zdaniem najlepsze, pomys³y ogólnomiejskie i dzielnicowe, przypisuj¹c im odpowiednio
3, 2 lub 1 punkt. Wszyscy mieszkañcy wybior¹ zadania ogólnomiejskie z
tej samej listy. Ka¿da z dzielnic bêdzie mieæ odrêbne propozycje zadañ,
a bêdzie mo¿na na nie g³osowaæ tylko bêd¹c mieszkañcem konkretnej
dzielnicy.

Projekt Lawendowe Bieñczyce.
Do realizacji trafi¹ te projekty, które uzyska³y najwy¿sz¹ punktacjê.
Utworz¹ one kolejno listê zadañ do
wykonania, a¿ do wyczerpania puli
rodków przeznaczonej w tym roku
na bud¿et obywatelski  zarówno w
skali ca³ego miasta, jak i dzielnic. Na
ostateczny kszta³t listy projektów do
realizacji ma zatem wp³yw nie tylko
liczba g³osów oddanych na dany pomys³, ale tak¿e wartoæ danego zadania. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e
projekt, który w skali miasta zdoby³

np. 7. wynik, ostatecznie nie trafi na
listê zwyciêzców, poniewa¿ jego wartoæ zsumowana z kosztem 6 wyprzedzaj¹cych go pomys³ów przekroczy
limit rodków na bud¿et obywatelski
ogólnomiejski. To da z kolei szansê
propozycjom, które na licie rankingowej znajduj¹ siê ni¿ej, ale s¹
tañsze.
Fot. Zygmunt Biñczycki
ród³o: Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miasta Krakowa.

Rada Dzielnicy XVI BIEÑCZYCE: os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, tel.: 12 641 4567, fax: 12 641 4567, e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl. Godziny przyjêæ stron: poniedzia³ek: 10.0014.00, wtorek: 10.0014:00, roda: bez przyjêæ stron,
czwartek: 10.0014.00, pi¹tek: 10.0012.00. Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du: Zygmunt Biñczycki. Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du: Magdalena Dziedzic. Cz³onkowie Zarz¹du: Robert Adamek, Urszula Aksamit, Marek Wawrzynkiewicz.
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