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6. Zadanie kwalifikuje
się do poddania pod
głosowanie
mieszkańców gminy
Niepołomice
7.

1.

Identyfikator
zadania
Data zlożenia
Nazwa zadania
9
11254
2015-06-22 Wymiana nawierzchni drogi Ścieżka
Głogowa

Skrócony opis zadania
Wymiana nawierzchni drogi ulicy
Ścieżka Głodowa od numeru 15 do
numeru 19 (wjazd od ul. Okrężnej)
oraz utworzenie połączenia drogi
Ścieżka Głogowa z drogą Okrężną
przy numerze 19.
Wniosek dotyczy dokończenia
remontu płyty Rynku od sklepu
warzywnego wzdłuż ściany
wschodniej do kantoru wymiany
walut. Dotyczy ułożenia kostki
brukowej - takiej samej jak chodnik od
kapliczki do kantoru wymiany walut, o
szerokości 1,5 m.
Wykonanie dróg rowerowych na niżej
wymienionych ulicach (Rynek wzdłuż
traktu pieszego): ulica wzdłuż Rynku,
plac Zwycięstwa, ulica Parkowa, ulica
Zamkowa.
Utwardzenie placu zabaw. Montaż
urządzeń wyposażenia placu zabaw
przy ul. Na Błonie.

Osiedle/sołectwo
Niepołomice-Piaski

Wartość

Tak/Nie
6000 nie

Uzasadnienie oceny końcowej,
wymagane jedynie w sytuacji
niezakwalifikowania zadania do
głosowania mieszkańców
Zadanie zrealizowane w roku
2015 w ramach przetargu. Koszty
zadania niedoszacowane.

13

11454

2015-06-24 Wykonanie chodnika w Rynku od strony
wschodniej

14

11508

2015-06-24 Zaprojektowanie i wykonanie dróg
rowerowych

20

11628

2015-06-25 Plac zabaw w Staniątkach, ul. Na Błonie

22

11639

2015-06-26 Wyposażenie placu zabaw

Wyposażenie placu zabaw na terenie Niepołomice-Śródmieście
żłobka, który będzie dostosowany do
wielu potrzeb dzieci. Materiały, z
których będzie wykonywany (drewno)
są bezpieczne i przyjazne zarówno
dla dzieci jak i dla środowiska.

16113 nie

23

11662

2015-06-26 Ogród zabaw "U żubra"

Ogród zabaw "U żubra" ma podkreślić Niepołomice-Boryczów
naszą bliskość z przyrodą Puszczy
Niepołomickiej. Będzie tu tor
przeszkód, drewniany szałas, zegar
słoneczny, labirynt z żywopłotu,
piaskownica, huśtawka z elementów z
recyklingu oraz miejsce do
przelewania wody. Ma to być miejsce
otwarte dla wszystkich, którzy chcą
pobyć blisko z naturą i przypomnieć
sobie własne zabawy z dzieciństwa.

26495 nie

Działka wskazana we wniosku
przeznaczona jest na sprzedaż.
Konieczność zamiany działki na
inną.

25

11684

2015-06-26 2 kosze na śmieci przy ul. Ziołowej

Wniosek dotyczy postawienia przy
ulicy Ziołowej 2 koszy na śmieci z
woreczkami na psie odchody.

Niepołomice-Jazy

1000 nie

Zadanie już zrealizowane poza
budżetem obywatelskim.

26

11686

2015-06-26 Posadowienie 2 progów zwalniających

Wniosek dotyczy zainstalowania 2
Niepołomice-Jazy
progów zwalniających przy osiedlu
Park-Eko. Jeden próg na ulicy
Rumiankowej przed skrzyżowaniem z
ul. Nagietkową, drugi próg - na ul.
Kruczej przed skrzyżowaniem z ul.
Lawendową.

11800 nie

29

11697

2015-06-26 Adaptacja pomieszczenia na sołtysówkę

Wydzielenie pomieszczenia na
zadania statutowe dla sołtysa i rady
sołeckiej. Adaptacja pomieszczenia
usytuowanego w południowowschodniej części budynku (które
posiadają oddzielne wejście).
Przedmiotowe pomieszczenie
podzielić na dwa pomieszczenia
posiadające oddzielne wejścia.
Pomieszczenia 1A nie wymaga
dodatkowych prac budowlanych.

35

11772

2015-06-29 Poszerzenie początkowego odcinka ulicy
Wiśniowej poprawą bezpieczeństwa ruchu
kołowego i pieszego mieszkańców przysiółka
Kółko

46

11815

2015-06-29 Budowa chodnika przy ul. Daszyńskiego

Poprawa bezpieczeństwa ruchu przez Niepołomice-Jazy
poszerzenie odcinka 110 m ulicy
Wiśniowej (do skrzyżowania z ul.
Akacjową). Ulica Wiśniowa stanowi
jedyną drogę dojazdową do przysiółka
Kółko. Początkowy odcinek jest
ograniczony ogrodzeniem i wysoką
skarpą. Piesi oraz wymijające się
pojazdy narażone są na
niebezpieczeństwo. Projekt
skierowany jest do mieszkańców oraz
wszystkich odwiedzających ten rejon
Jazów.
Niepołomice-Śródmieście

61

11858

2015-06-29 Wykonanie tablic z nazwami miejscowości i
ulic dróg Zakrzowa

Wykonanie tablic z nazwami ulic na
terenie sołectwa i nazwą przysiółków
(części sołectwa).

100

11949

2015-06-30 Projekt rowu przydrożnego przy drogach
gminnych w Ochmanowie

Wykonanie map do celów
Ochmanów
projektowych. Wykonanie projektu
wykopania rowu przy drodze gminnej.

Niepołomice-Śródmieście

37500 nie

W zadaniu konieczne jest
uzyskanie zgody konserwatora
zabytków, rejon objęty jest
nadzorem konserwatorskim.

Niepołomice-Śródmieście

68300 nie

Brak techincznej możliwości
wykonania zadania. Brak zgody
miejskiego architekta na
malowanie kostki porfirowej.

Staniątki

Wola Zabierzowska

Zakrzów

5500 Nie

nie

82599,79 nie

75000 nie

7300 nie

12000 nie

Niedoszacowanie kosztów
urządzeń, za mała działka,
odległość od drogi min. 10 mb,
stanowisko starostwa.
Działka wskazana we wniosku do
realizacji zadania nie stanowi
własności gminnej. Brak
możliwości iwestycji na terenie
prywatnym.

Na drogach w rejonie EkoParku
jest znak ograniczenia prędkości
do 30 km na godzinę. Przepisy
ruchu drogowego w tym
przypadku nie zezwalają na
montaż progu w rejonie
skrzyżowań i ze zwzględów
praktycznych nie stosuje się
progów na drogach
posiadających gęstą
infrastrukturę techniczną typu:
sieć wodociągowa, kanalizacja
sanitarna, opadowa. Przy ulicach
jest wykonany chodnik, co
zwiększa bezpieczeństwo
pieszych.
We wniosku nie uzupełniono
rubryki: Szacunkowe koszty
zadania. Budynek zlokalizowany
na działce 679 w Woli
Zabierzowskiej został objęty
programem termomodernizacji.
W obiekcie przeprowadzone
zostaną między innymi takie
prace jak: założenie paneli
fotowoltaicznych, ocieplenie
ścian, stropu, wymiana stolarki
okiennej i inne.
Projekt przeznaczony do
realizacji w roku 2016 poza
budżetem obywatelskim, w
ramach budżetu miasta.

działka nr 2453 stanowi własność
skarbu państwa, jest za wąsko
istnieje konieczność wykupu
gruntów prywatnych i regulacji,
nie ma możliwości zrealizowania
w ciągu 1 roku.
Koszty zadania są
niedoszacowane. Dlatego należy
je zweryfikować.
Zadanie niedoszacowane, trzeba
zweryfikować koszty. Lista
poparcia nie zawiera numerów
PESEL osób popierających
zadanie. Na 15 osób, tylko przy
jednym nazwisku podano PESEL.

106

11958

2015-06-30 Miniarena sportowo-zabawowa dla dzieci na Przystosowanie przyszkolnego terenu Niepołomice-Śródmieście
terenie Szkoły Podstawowej im.króla
(obecnie niezagospodarowana
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
przestrzeń pełnia nierówności
podłoża) jako minikompleksu - boiska
ze sztuczną trawą, kilku urządzeń
wielofunkcyjnych (kształtujących
sprawność dzieci). Przestrzeń będzie
przygotowana do prowadzenia zajęć
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci.

109

11973

2015-06-30 Boisko sportowe

121

12007

2015-06-30 Odnowa (renowacja) figury Jezusa Chrystusa Renowacja figury w parku przy
w parku Staniątkach
Opactwie Sióstr Benedyktynek w
Staniątkach.

130

12030

2015-06-30 Wykonanie nawierzchni trawiastej pod plac
zabaw oraz ogrodzenie i przeniesienie
elementów

132

12032

2015-06-30 Wyposażenie przestrzeni miejskiej w
urządzenia rekreacyjno-sportowe

133

12038

2015-06-30 Zagrajmy razem w siatkówkę - stworzenie
boiska do gry w siatkówkę

134

12039

2015-06-30 Przyjaciel z boiska - boisko do gry w piłkę
nożną

135

12051

2015-06-30 Założenie fundacji mieszkaców osiedla Jazy Celem projektu jest założenie
Niepołomice-Jazy
organizacji pożytku publicznego
–fundacji mieszkańców osiedla Jazy.
Fundacja będzie wspierać działania
zmierzające do umacniania
aktywności społeczności lokalnej i
poprawy warunków życia
mieszkańców oraz pełnić rolę organu
wspierającego działania zarządu
osiedla Niepołomice- Jazy. Powołanie
fundacji będzie też podstawą do
aktywnego pozyskiwania środków na
potrzeby mieszkańców.

W związku ze stale rosnącą liczbą
Niepołomice-Jazy
dzieci na naszym osiedlu niezbędne
jest stworzenie infrastruktury
zapewniającej im aktywne spędzanie
wolnego czasu, co zapewni budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Dzięki wielofunkcyjności (piłka nożna,
koszykówka, siatkówka) z boiska
będą mogli korzystać również dorośli,
jak i osoby starsze ceniące aktywność
fizyczną.

Staniątki

Wykonanie i ogrodzenie nawierzchni Niepołomice-Podgrabie
trawiastej pod nową lokalizacje placu
zabaw naprzeciw obecnego oraz
przeniesienie i udostępnienie
elementów z poprzedniego placu
zabaw.
Projekt ma na celu zaaranżowanie
Niepołomice-Śródmieście
przyjaznego miejsca spotkań
mieszkańców miasta. Chcemy
uatrakcyjnić przede wszystkim
centrum miasta, aby wykreować
społeczną przestrzeń miejską.
Wyposażymy przestrzeń obok MCDiS
w leżaki, stoliki oraz biblioteczki, które
umożliwią miejscowym wymianę
książek. Przestrzeń niedaleko Izby
Regionalnej - chcemy umieścić
urządzenie do disc-golfa oraz ławki.
"Zagrajmy razem w siatkówkę" to
Niepołomice-Zagrody
nazwa projektu, dzięku któremu
chcemy wypromować i
rozpowszechnić tą dyscyplinę sportu,
dzięki czemu dzieci i młodzież będą
mogły poznać zasady
współzawodnictwa i wziąć udział w
turniejach i zintegrować się z
rówieśnikami.
"Przyjaciel z boiska" to hasło
Niepołomice-Zagrody
promujące projekt stworzenia miejsca
do gry w piłkę nożną, dzięki czemu
nasze dzieci będą mogły okazyjnie
rozwijać kulturę fizyczną, doskonalić
swoje umiejętności, jak również
poznawać prawdziwych przyjaciół.

86000 nie

Teren wskazany w zadaniu został
zaplanowany pod inne plany
inwestycyjne.

48000 nie

Teren wskazany w zadaniu został
zaplanowany pod inne plany
inwestycyjne.

25000 nie

Działka nie należy do gminy.

12731,4 nie

54440 nie

Z uwagi na 'trwałość projektu',
brak jest możliwości
przeniesienia placu zabaw.
Niedoszacowanie kosztów.

Braki we wniosku. Należy
uzupełnić daty. Projekt musi mieć
wybraną lokalizację ponieważ
mocno ingeruje w przestrzeń
miejską.

3500 nie

Wniosek ma niedoszacowane
koszty inwestycji. Przebiegająca
linia niskiego napięcia stanowi
zagrożenie dla ewentualnych
grających. Względy
bezpieczeństwa uniemożliwiają
przeprowadzenie inwestycji.

22080 nie

Działka, na której
zaproponowano realizację
zadania przeznaczona jest na
sprzedaż. W dodatku przechodzi
tam linia nskiego napięcia,
dlatego ze względów
bezpieczeństwa nie jest możliwe
zrealizowanie inwestycji na tym
terenie.
Ponoszenie kosztów związanych
z założeniem organizacji
pozarządowych nie stanowi
zadania własnego gminy.

2590 nie

