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Poznalimy wyniki g³osowania projektów w bud¿ecie obywatelskim 2020

DLA KA¯DEGO CO FAJNEGO!

Z 26 projektów dzielnicowych zg³oszonych w Bieñczycach, wybrano 10
o ³¹cznej wartoci 1 258 000 z³. Jeden z wybranych projektów miejskich
zlokalizowany jest tak¿e w Bieñczycach. To Zalew Nowohucki i jego
kolejny etap rewitalizacji o wartoci 900 tys. z³. Do realizacji trafi 195
propozycji  10 ogólnomiejskich i 185 dzielnicowych. Poznalimy wyniki
g³osowania mieszkañców Krakowa w siódmej edycji bud¿etu obywatelskiego. O tym, na co zostanie wydanych 32 mln z³, zdecydowa³o tym razem
ponad 44 tysi¹ce osób, które odda³y wa¿ne g³osy.
Wiêcej kobiet
G³osowanie mieszkañców trwa³o od
26 wrzenia do 5 padziernika. Do g³osowania trafi³y 574 zweryfikowane
wczeniej zadania  97 ogólnomiejskie
i 477 dzielnicowe. W g³osowaniu wziê³o udzia³ 44 800 osób, w tym 30 351
elektronicznie (9665 osób ostatniego
dnia g³osowania!), 14 449 wybra³o g³osowanie tradycyjne w jednym z 85 przygotowanych punktów stacjonarnych. 6
proc. g³osów okaza³o siê niewa¿nych.
Frekwencja w tegorocznym BO
wynios³a 5,96 proc. i by³a ni¿sza ni¿
przed rokiem, ale o ponad 9 tys. g³osuj¹cych wy¿sza ni¿ dwa lata temu.
Wród g³osuj¹cych kobiety stanowi³y 55 proc., a najaktywniejsi okazali siê
krakowianie z grupy wiekowej 26-35
lat (stanowili 31 proc. g³osuj¹cych).
Dalej uplasowali siê g³osuj¹cy w wieku 36-45 lat (26 proc.) i 16-25 (11
proc.). Papierow¹ formê g³osowania
wybierali chêtniej najm³odsi krakowianie  w wieku do 15 lat oraz ci powy¿ej 66 roku ¿ycia.
Aktywniejsi bieñczyczanie
Najwiêksz¹ aktywnoci¹ wykazali
siê mieszkañcy Podgórza  oddali
5248 g³osów. Na drugim miejscu znaleli siê nowohucianie i ich 4133 g³osy w BO. Oni te¿ mieli najwiêkszy
wybór propozycji  w Dzielnicy XVIII
pod g³osowanie trafi³o a¿ 51 projektów
dzielnicowych. Pierwsz¹ trójkê dope³nili g³osuj¹cy z Dêbnik. Jeli zestawiæ
liczbê oddanych g³osów z liczb¹ mieszkañców danej dzielnicy to oka¿e siê, ¿e
najwy¿sza frekwencja by³a w Dzielnicy XIII i siêgnê³a blisko 14 proc.
Najwiêcej zwyciêskich projektów dotyczy zieleni i ochrony rodowiska 
34 proc., kultury  18 proc. oraz infrastruktury i sportu i infrastruktury sportowej  po 14 proc.
Przypomnijmy tylko, ¿e w I edycji
bud¿etu obywatelskiego na realizacjê
wybranych projektów przeznaczono
4,5 mln z³. Obecna kwota jest wiêc
ponad 7,5 razy wiêksza. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono z
niej 6,6 mln z³, na projekty dzielnicowe  25,6 mln z³.
Frekwencja w tegorocznym g³osowaniu w bud¿ecie obywatelskim 2020
wynios³a 5,96 procent.
Bieñczyczanie z³o¿yli 37 projektów
dzielnicowych, z których pod g³osowanie trafi³o 26. Zdecydowanie, bo a¿
97 projektów (51 z nich by³o g³osowanych), zg³oszono w Dzielnicy XVIII,
najmniej  19, w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (12 z nich poddano g³osowaniu).

Najwiêcej g³osów  5248 (13,66
proc. g³osuj¹cych), oddano w Dzielnicy XIII Podgórze, najmniej  1258
(2,43 proc.), w Dzielnicy XV Mistrzejowice. W Bieñczycach g³osowa³o
1458 osób, co stanowi 3,59 procent
g³osuj¹cych.
KOMENTARZ
 Mogê siê tylko cieszyæ, poniewa¿
pomimo spadku udzia³u g³osuj¹cych w
skali ca³ego Krakowa, w Bieñczycach
odnotowalimy znacz¹cy wzrost frekwencji w porównaniu do roku poprzedniego. Warto te¿ podkreliæ wiêksz¹ liczbê z³o¿onych projektów, bo a¿
37, kiedy w poprzednim roku by³o ich
20. Ostatecznie zrealizowanych zostanie 10 wybranych w g³osowaniu zadañ.
Za³o¿one przez zarz¹d dzielnicy dzia³ania przynios³y efekt. Promocja projektów w Kurierze Bieñczyckim, lokalnej
prasie czy w Internecie zwiêkszy³a, s³ab¹ zazwyczaj, aktywnoæ mieszkañców
Bieñczyc.  komentuje Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Projekt ogólnomiejski, wybrany
w g³osowaniu na Bud¿et Obywatelski 2020, zlokalizowany w Bieñczycach:
ZRZUTKA NA ZALEW NOWOHUCKI  KORONAWIRUS ODDAJ
NAM PIENI¥DZE  wartoæ projektu 900 000 z³
Sytuacja zwi¹zana ze stanem epidemii
wp³ynê³a negatywnie na finansowanie
II etapu rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, na któr¹ nie wystarczy pieniêdzy, zatem tutaj przychodzimy z prob¹ i koszykiem, prosz¹c mieszkañców
o oddanie maksimum g³osów na Zalew
Nowohucki.
Projekty Dzielnicy Bieñczyce
wybrane w tegorocznym g³osowaniu:
1. BOISKO TO NIE WSZYSTKO
 wartoæ projektu 56 000 z³
Zakup nowego sprzêtu sportowego
zwiêkszy dostêpnoæ spo³ecznoci lokalnej do sportu, umo¿liwi promocjê zdrowego trybu ¿ycia, zapewni profesjonalizacjê, bezpieczeñstwo imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w NAS,
SSPN MZPN, KS Wanda Kraków.
2. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH  WIÊTUJ 5 Z NAS
 28 000 z³
Plenerowy piknik rodzinny dla mieszkañców Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Atrakcje: mecze pn, gry i zabawy ruchowe, konkursy sportowe i wiedzy o
Nowej Hucie, pokazy sprzêtu ppo¿,
pokazy ¿onglerki pi³karskiej, dmuchañce, catering. Czerwiec, sobota, godz.
14.00  20.00.

Zagospodarowanie terenu Plant Bieñczyckich wraz z ³aweczk¹ Józefa Strusia w ramach realizacji projektów
bud¿etu obywatelskiego 2019. Fot. Zygmunt Biñczycki

Staw przy Kaczeñcowej  dzia³ania proekologiczne (oczyszczania z namu³ów i mieci terenów uznanych za ekologiczne) w ramach BO 2019. Fot. Zygmunt Biñczycki
3. OGRÓD NAD STAWEM
 TWOJE MIEJSCE W BIEÑCZYCACH  450 000 z³
Utworzenie w magicznym miejscu
Bieñczyc, przy Stawie na ul Kaczeñcowej, ogrodu którego niezwyk³ym walorem bêdzie bliskoæ natury, cisza i
piêknie dobrana rolinnoæ. Nasza
bieñczycka strefa relaksu.
4. DOWIETLENIE CHODNIKA
PROWADZ¥CEGO DO SZPITALA
RYDYGIERA  70 000 z³
W Szpitalu Rydygiera oprócz Oddzia³u Ratunkowego znajduje siê równie¿ wi¹teczna i Nocna Opieka Medyczna, chodnik prowadz¹cy do szpitala od Ronda Hipokratesa, po stronie
pêtli tramwajowej, pozbawiony jest
owietlenia, wiêc wskazany jest jego
monta¿.
5. OGÓLNODOSTÊPNY WIELOFUNKCYJNY MODELARSKI TOR
WYCIGOWY  250 000 z³
Przedmiotem zadania jest pierwszy

i jedyny w Krakowie pe³nowymiarowy
modelarski tor wycigowy. Tor o nawierzchni asfaltowej i wymiarach
60/40 m przeznaczony m.in. modelarstwa sportowego.
6. KSI¥¯KA DLA KA¯DEGO
 34 000 z³
Zakup nowoci wydawniczych dla
doros³ych, dzieci i m³odzie¿y, gier
planszowych oraz kodów dostêpu do
platformy e-booków do Filii nr 50 oraz
Filii nr 51 Biblioteki Kraków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVI.
Organizacja spotkañ autorskich.
7. BEZPIECZNA DROGA NA
PLAC BIEÑCZYCKI  90 000 z³
Zadanie obejmuje budowê owietlenia chodnika wzd³u¿ ul. Obroñców
Krzy¿a na odcinku od skrzy¿owania
ulic Macieja Wielgusa do koñca dzia³ki 310 obr.8 Nowa Huta. Obecnie kluczowy dla Bieñczyc chodnik po modernizacji owietlenia ulicznego jest ciemny i wrêcz niebezpieczny. Zadanie

wp³ynie pozytywnie na poprawê bezpieczeñstwa w dzielnicy.
8. ZIELONE ALEJE W BIEÑCZYCACH  100 000 z³
Tlen to zdrowie. Zieleñ to piêkno.
Drzewo przy drodze to poch³aniacz
ha³asu i zanieczyszczenia. Zadanie polega na posadzeniu nowych drzew
wzd³u¿ pasów drogowych w Bieñczycach.
9. ZIELONE
BIEÑCZYCE
 80 000 z³
Zazieleñmy nasz¹ Dzielnicê. Projekt
zak³ada przeprowadzenie nowych nasadzeñ drzew, krzewów i kwiatów, wed³ug wskazañ mieszkañców Dzielnicy.
10. BEZPIECZNE BIEÑCZYCE
 100 000 z³
Zadanie polega na sfinansowaniu dodatkowych patroli policji na terenie
Dzielnicy XVI Bieñczyce, z uwzglêdnieniem terenu Plant Bieñczyckich.
Szczególnie popo³udniami i wieczorami, kiedy maj¹ miejsce bójki kiboli.

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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