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BEZPIECZNIEJSZE PRZEJCIA DLA PIESZYCH
Na lutowej sesji Rada Dzielnicy XVI
podjê³a uchwa³ê wa¿n¹ ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo mieszkañców.
Radni wnioskuj¹ w niej do Zarz¹du
Dróg Miasta Krakowa o pilne dowietlenie przejæ dla pieszych w al. gen. W³adys³awa Andersa w obu kierunkach:
 na wysokoci budynku nr 1 w osiedlu Przy Arce

 na wysokoci budynku nr 11 w
osiedlu Kazimierzowskim
 na wysokoci DH Wanda
 na wysokoci budynku nr 1 w osiedlu Strusia
 na wysokoci budynku nr 12 w
osiedlu Strusia
 na wysokoci budynku nr 13 w
osiedlu Strusia.

Al. Andersa.

Fot. Zygmunt Biñczycki

KOMENTARZ ZYGMUNTA BIÑCZYCKIEGO, przewodnicz¹cego
Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce:
 Uwa¿am podjêt¹ uchwa³ê za bardzo
wa¿n¹, gdy¿ poczucie bezpieczeñstwa
mieszkañców w tych miejscach znacznie siê obni¿y³o, co zreszt¹ wykazalimy w uzasadnieniu do uchwa³y. Na
wskazanych przejciach dla pieszych
dochodzi do wielu potraceñ przechodniów, w tym równie¿ miertelnych.
Zmiana owietlenia ulicy na ledowe
spowodowa³a pogorszenie widocznoci
pieszych na dojciach do przejæ i na
samych przejciach. Szczególnie s³aba
widocznoæ wystêpuje na wewnêtrznym pasie (torowisko i pas zieleni)
gdzie nie ma ¿adnego owietlenia. Dodatkowym utrudnieniem jest du¿a iloæ
nasadzonych drzew, pomiêdzy którymi
pieszy jest s³abo dostrzegalny. Ponadto zasadnoæ poprawy widocznoci we
wskazanych miejscach wykaza³ audyt
przeprowadzony przez Zarz¹d Dróg
Miasta Krakowa. W bud¿ecie Miasta
na tego typu zadania przeznaczono 500
tys. z³otych. Jaka kwota z tej puli trafi
do Bieñczyc i na jaki zakres prac wystarczy, dowiemy siê po przetargach.

WA¯NA INFORMACJA

Maj¹c na wzglêdzie obecn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ oraz bezpieczeñstwo mieszkañców od dnia 16.03.2020 r. do odwo³ania zostaje zawieszone przyjmowanie stron
przez Biuro Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa pracownik biura rady jest do Pañstwa dyspozycji
poprzez pracê zdaln¹.
W zwi¹zku z tym zapraszamy do kontaktu e-mailowego rada@dzielnica16.krakow.pl
oraz ledzenia informacji na stronie www.dzielnica16.krakow.pl
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Szanowni Mieszkañcy,
¿yczymy Wam,
aby te wiêta Wielkanocne
wnios³y do Waszych serc
pogodê ducha, spokój,
ciep³o wiosennej radoci
i nadziejê na lepszy czas dla nas wszystkich.
Rada i Zarz¹d Dzielnicy XVI Bieñczyce

Bud¿et obywatelski 2020

PROPONUJEMY, G£OSUJEMY

Przed nami kolejna edycja coraz popularniejszego wród mieszkañców
Bieñczyc Bud¿etu Obywatelskiego
2020. Wasze propozycje pozwalaj¹
zmieniaæ nasz¹ dzielnicê i sprawiaæ, ¿e
jest ona coraz bardziej przyjazna dla
naszych mieszkañców. Podajemy wiêc
na razie najistotniejsze informacje dotycz¹ce tegorocznej edycji.
HARMONOGRAM BUD¯ETU
OBYWATELSKIEGO W 2020
ROKU
(na razie wszystkie terminy obowi¹zuj¹, ale w obecnej sytuacji trzeba liczyæ siê z ich zmian¹):
130.04  sk³adanie propozycji zadañ
w ramach BO 2020

1.0531.07  ocena formalno-prawna
7.08  og³oszenie wyników oceny
formalno-prawnej
714.08  zg³aszanie protestów
2431.08  rozpatrywanie protestów
10.09  og³oszenie listy projektów
poddanych pod g³osowanie
26.095.10  G£OSOWANIE
KONTAKT W KWESTIACH
ZWI¥ZANYCH Z BO 2020:
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej i Zdrowia Urzêdu Miasta Krakowa
Referat ds. Partycypacji i Dialogu
Tel.: +48 12 616 11 11
E-mail: budzetobywatelski@um.krakow.pl

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.

10 kwietnia 2020 r., nr 14 (1514)

17

