
 

 

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 

L/1/1/2016 
 

Park rekreacyjno- 
turystyczny 

Park, zalesienie terenu, fontanna, plac 
zabaw dla dzieci, atlas dla dorosłych, 
alejka, oświetlenie. 

brak 

teren po rzeźni między 
kamienicą 9 a 11 
pozostałościami 

 oraz torowisko PKP (tory), 
a ulicą Kozielską 

200 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Biuro Prasowe 

 
• Zadanie zgłoszone na formularzu 
niezgodnym ze wzorem stanowią-
cym załącznik nr 4 do Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Katowice 
2017. Brak takich rubryk jak: określe-
nie charakteru zadania, nr działek 
(zadanie inwestycyjne) oraz wskaza-
nia beneficjentów. Wnioskodawca 
nie podał wszystkich wymaganych 
danych osobowych (brak nr PESEL).  
• Niekompletna lista poparcia (kse-
rokopia).  

 



L/2/1/2016 
 

Sztuczne całoroczne  
lodowisko, sport 

Lodowisko całoroczne, trybuna pięcio-
piętrowa, oświetlenie lampy, bramki 
do hokeja składane, odrestaurowanie, 
odnowienie terenu, obiekt całoroczny. 

brak 

podwórko wspólne  
pomiędzy kamienicami  

ul. Kozielska 2 /  
ul. Mikołowska 17 

80 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Biuro Prasowe 

 
• Zadanie zgłoszone na formularzu 
niezgodnym ze wzorem stanowią-
cym załącznik nr 4 do Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Katowice 
2017. Brak takich rubryk jak: określe-
nie charakteru zadania, nr działek 
(zadanie inwestycyjne) oraz wskaza-
nia beneficjentów.  
• Brak załączonej listy mieszkańców 
miasta Katowice popierających reali-
zację zadania.  

 

L/3/1/2016 
 

Plac zabaw, sport 

Kort, boisko do tenisa, siatkówki, try-
buna, oświetlenie. 

brak 
podwórko wspólne 
ul. Kozielska 10, 10b 

80 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Biuro Prasowe 

 
• Zadanie zgłoszone na formularzu 
niezgodnym ze wzorem stanowią-
cym załącznik nr 4 do Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Katowice 
2017. Brak takich rubryk jak: określe-
nie charakteru zadania, nr działek 
(zadanie inwestycyjne) oraz wskaza-
nia beneficjentów.  
• Brak załączonej listy mieszkańców 
miasta Katowice popierających reali-
zację zadania.  

 

 
L/12/1/2016 

 

Park Kieszonkowy Rawy 
– stworzenie parku  
kieszonkowego przy  
katowickim Rynku  

– nad Rawą 

Zielony zakątek z widokiem na Rawę 
na katowickim Rynku. Przyjdź, usiądź 
nad naszą rzeką i odpocznij. Zastanów 
się jakim miastem byłyby Katowice le-
żące nad czystą i zadbaną Rawą. 

Aleksandra Zacher 
city.plus.udt 
@gmail.com  

al. Korfantego 1a 
 (teren po wyburzonym 

 budynku)  
70 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 
Wydział Budownictwa 

Wydział Gospodarki Mieniem 
Doradca Prezydenta 

ds. Architektury i Urbanistyki 
- Architekt Miasta 

 
• Przedmiotowy wniosek winien zo-
stać oddalony, jako że na tej samej 
lokalizacji podjęto już w UM Kato-

mailto:city.plus.udt@gmail.com
mailto:city.plus.udt@gmail.com


wice działania mające na celu jej sto-
sowne zagospodarowanie, od-
mienne od propozycji przedstawio-
nej w ramach BO.  
• Ponadto stan własnościowy części 
terenu jest niezgodny z Regulami-
nem Budżetu Obywatelskiego Kato-
wice 2017, ponieważ działka nr 38/1 
stanowi własność osoby prawnej. 

 

L/14/1/2016 
 

Rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej zabytkowego 
śródmieścia w obszarze 

ulic Staromiejskiej,  
Dyrekcyjnej  

i Mielęckiego  
w Katowicach 

ODWIEDŹ ZABYTKOWE ŚRÓDMIEŚCIE. 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 
między ulicami Staromiejską, Dyrek-
cyjną i Mielęckiego w Katowicach. 
Śródmiejski deptak w nowej odsłonie, 
z nową aranżacją zieleni i elementów 
małej architektury. 

Bożena  
Glanc-Mendrok  
bomim@vp.pl  

ul. Staromiejska,  
Dyrekcyjna, Mielęckiego 

110 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
 

• Ze względu na planowaną przebu-
dowę ul. Dworcowej w ramach inwe-
stycji miejskich oraz związane z tym 
zmiany w organizacji ruchu na ul. Dy-
rekcyjnej i Mielęckiego, przedmio-
towe roboty mogą być utracone, co 
wiąże się z marnotrawieniem środ-
ków publicznych. 

 

L/15/1/2016 
 

Rewitalizacja przejścia 
podziemnego łączącego 

ulice Wojewódzką  
oraz Dworcową 
 w Katowicach 

Rewitalizacja przejścia podziemnego 
łączącego ulice Wojewódzką i Dwor-
cową w Katowicach. Zadanie ma pole-
gać na: 
- remoncie schodów od strony Woje-
wódzkiej 
- montażu całodobowego monitoringu 
- wykonaniu nowego oświetlenia z jed-
noczesnym zwiększeniem ilości lamp 
- pomalowaniu ścian i stropów. 

Aleksandra Stasiak 
przejście podziemne pomiędzy 

ulicami Dworcową 
 i Wojewódzką 

100 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Rozwoju Miasta 
 

• Część obszaru objętego wnioskiem 
wchodzi w zakres zadania: „Przebu-
dowa strefy śródmiejskiej miasta Ka-
towice - przebudowa ul. Dworco-
wej”. W ramach inwestycji plano-
wane jest zagospodarowanie 
ul. Dworcowej pod funkcje prze-
strzeni publicznej oraz utworzenie 
parkingu z kondygnacją naziemną 
w ciągu ul. Tylnej Mariackiej. Osta-
teczne rozwiązania techniczne wy-
każe przyszła dokumentacja projek-
towa. Wobec powyższego aktualnie 
nie jest możliwe przeprowadzenie 

mailto:bomim@vp.pl


przedsięwzięcia wskazanego we 
wniosku.   

 

L/16/1/2016 
 

Całodobowe centrum 
rekreacyjno-sportowe 
dla uczniów SP nr 37 

i ZSO nr 1 oraz 
społeczności lokalnej 

Budowa całodobowego centrum re-
kreacyjno-sportowego dla uczniów SP 
nr 37 i ZSO nr 1 oraz społeczności lokal-
nej ma na celu podniesienie standar-
dów prowadzenia zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć 
szkolnych oraz stworzenie możliwości 
kreowania zdrowego stylu spędzania 
wolnego czasu przez mieszkańców 
dzielnicy Śródmieście. 

Joanna Małecka 
joanna 

@maleccy.com  

teren pomiędzy  
ul. Sienkiewicza i Lompy  

(teren pomiędzy szkołami: 
 SP 37 im. Ks. J. Twardowskiego  

i Zespołem Szkół nr 1  
im. M. Kopernika) 

1 325 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji  

 
• Brak możliwości wykonania inwe-
stycji w trakcie jednego roku budże-
towego. 
• Uwzględniając fakt funkcjonowa-
nia boisk zarówno przy SP 37 i ZSO nr 
1, istnieje dostępność do terenów 
sportowych dla lokalnej społeczno-
ści. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/7/2/2016 
 

Modernizacja boiska 
przy ulicy Zofii Kossak-

Szczuckiej w Katowicach 
- Brynowie 

Wymiana nawierzchni istniejącego bo-
iska, wykonanie ogrodzenia z siatki, in-
stalacja nowych bramek, koszy i słup-
ków do siatki. 

Barbara Wołowska 
796 424 102 

bpmaw 
@hotmail.com  

Boisko położone jest przy ulicy 
Z. Kossak-Szczuckiej naprzeciw 

Kościoła pw. Św. Rodziny 
124 800,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta  

 
• Realizacja zadania nie spełnia wy-
mogów celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środ-
ków publicznych. Dla prawidłowego 
funkcjonowania boiska niezbędne 
byłoby zorganizowanie stałego do-
zoru oraz wykonanie uzupełniającej 
infrastruktury pozwalającej na odpo-
wiednie nadzorowanie nowo po-
wstałym majątkiem i pełniącej funk-
cje magazynowe. Obiekt pozosta-
wiony bez nadzoru byłby narażony 
na dewastacje. Z uwagi na brak pod-
miotu współpracującego (spółdziel-
nia, wspólnota mieszkaniowa) koszty 

mailto:joanna@maleccy.com
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bieżącego utrzymania obciążyłyby 
budżet miasta.  
• Lokalizacja obiektu w bliskiej odle-
głości budynków mieszkalnych.  

 

L/11/2/2016 
 

Budowa małego placu 
zabaw „Smyk” 

Budowa placu zabaw w rejonie ulic Li-
gocka – Wodospady - Pokładowa dla 
potrzeb mieszkańców w ilości co naj-
mniej 2000 osób. W najbliższym oto-
czeniu istnieją 4 osiedla oraz domki 
jednorodzinne nie posiadające tego 
typu infrastruktury. Pobliskie place za-
baw znajdują się w odległości 15 minut 
pieszo od wskazanej lokalizacji. 

Piotr Pieczara 
507 606 943 

pcave40 
@gmail.com  

ul. Ligocka 70a 
 ul. Wodospady 8a 

ul. Pokładowa 1 
250 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Teren objęty wnioskiem znajduje 
się w obrębie podziemnej infrastruk-
tury technicznej (kanalizacja, ener-
getyka, teletechnika itp.) co unie-
możliwia wykonanie terenu utwar-
dzonego, montażu urządzeń. 

 

L/12/2/2016 
 

Boisko Sportowe 

Boisko Sportowe – Ulica nie jest miej-
scem do gry w piłkę. 

Przemysław 
 Pietrzyk 

przemas48@op.pl  

GŁÓWNA: 
ul. Dobrego Urobku  

 
ALTERNATYWNA: 

przy ul. Dobrego Urobku 
(można zamknąć obiekt  

siatką od góry by piłka nie  
uciekała na ulicę. Obiekt 

 w całości zamknięty siatką 
ochronną) 

192 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta  

 
• Realizacja zadania nie spełnia wy-
mogów celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środ-
ków publicznych. W celu prawidło-
wego funkcjonowania boiska nie-
zbędne byłoby zorganizowanie sta-
łego dozoru oraz wykonanie uzupeł-
niającej infrastruktury pozwalającej 
na odpowiednie nadzorowanie 
nowo powstałym majątkiem. 
• Zarówno lokalizacja podstawowa 
jak i alternatywna znajdują się w po-
bliżu planowanej inwestycji dot. bu-
dowy stadionu miejskiego - u zbiegu 
ulic Dobrego Urobku i Bocheńskiego 
przy autostradzie A4. W ramach 
kompleksu przewiduje się budowę 
stadionu wraz z zespołem boisk tre-
ningowych, niewykluczona jest rów-
nież realizacja boiska typu "Orlik". 
Biorąc pod uwagę przyszłą ofertę 
w zakresie infrastruktury sportowej 
nie jest zasadne lokalizowanie boiska 

mailto:pcave40@gmail.com
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o podobnych funkcjach w sąsiedz-
twie planowanej inwestycji. 

 

L/13/2/2016  
 

Monitoring przejścia 
podziemnego –  
ul. Kochłowicka 

Niebezpieczne przejście podziemne 
pod autostradą ul. Kochłowicka. 

Przemysław 
 Pietrzyk 

przemas48@op.pl 

ulica Kochłowicka przejście pod 
autostradą w kierunku 

 ul. Żeliwnej 
85 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Zarządzania Kryzysowego  
 

• Lokalizacja punktów kamerowych 
we wskazanych we wniosku miej-
scach nie będzie spełniała zasadności 
i celowości, jak również nie wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa w tym 
rejonie. Na podstawie wizji reko-
menduje się rezygnację z tego 
punktu kamerowego ze względu na 
własność terenu (Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad). Cha-
rakterystyka terenu nie pozwala na 
montaż kamer na działkach miej-
skich. Działki te są daleko od przej-
ścia podziemnego, które ma być mo-
nitorowane oraz są zarośnięte gęstą 
zielenią i drzewami. 

 

L/14/2/2016 
 

Zielony Zakątek - Skwer 
Zielony Zakątek – Skwer. 

Przemysław 
 Pietrzyk 

przemas48@op.pl 

naprzeciwko ulicy 
Przekopowej 

100 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Znane uwarunkowania techniczne 
uniemożliwiają realizację zadania, ze 
względu na klasoużytek - tereny ko-
lejowe. Ponadto teren jest objęty na-
sadzeniami zastępczymi wykona-
nymi przez Zakład Zieleni Miejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:przemas48@op.pl
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L/16/2/2016 
 

Wykonanie Kanalizacji 
deszczowej –  

ul. Załęska Hałda 

Wykonanie kanalizacji deszczowej 
ul. Załęska Hałda. 

Przemysław 
 Pietrzyk 

przemas48@op.pl 
ul. Załęska Hałda 105 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Wykonanie zadania wraz z doku-
mentacją budowlaną i uzyskaniem 
wszystkich pozwoleń jest niemożliwe 
do zrealizowania w przeciągu jed-
nego roku budżetowego.  
• Wnioskodawca w formularzu zgło-
szeniowym nie ujął wykonania na-
wierzchni jezdni co jest niezbędne 
dla prawidłowego działania kanaliza-
cji deszczowej. W przypadku braku 
przedmiotowej nawierzchni nastę-
puje zamulanie kanalizacji deszczo-
wej każdorazowo przy opadach. Sza-
cunkowy koszt wykonania na-
wierzchni ulicy to 130 tys. zł.  
• Zadanie nie jest możliwe do reali-
zacji w przeciągu jednego roku bu-
dżetowego. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 3 Zawodzie 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/4/3/2016 
 

Doposażenie zespołu  
zabawowo- 

rekreacyjnego pod  
nazwą "Kraina Integracji  
Pokoleń" w dodatkowe  
urządzenia zabawowe 

 i fitness 

Doposażenie istniejącego placu zabaw 
i strefy fitness, poprzez zamontowanie 
dodatkowych urządzeń zabawowych 
i urządzeń fitness. 

Witold Starowicz 
 wistar@op.pl  

Al. Roździeńskiego  
pomiędzy nr 90 i 96 

46 491,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania nie spełnia wy-
mogów celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środ-
ków publicznych - w styczniu 2016 
roku został oddany do użytku nowo 
wybudowany plac zabaw wraz ze 
strefą fitness. Okres gwarancji wy-

mailto:przemas48@op.pl
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nosi 72 miesiące. Doposażenie spo-
woduje uszkodzenie nawierzchni 
i utratę gwarancji.  
• Znane uwarunkowania techniczne, 
przyrodnicze, przestrzenne, spo-
łeczne uniemożliwiają realizację 
wnioskowanego zadania - strefy bez-
pieczeństwa przewidziane dla urzą-
dzeń zabawowych istniejących i pla-
nowanych spowodują wzajemne 
przenikanie niezgodne z obowiązu-
jącą normą. 

 

L/5/3/2016 
 

 „Bulwary Rawy” 
 bardziej przyjazne dla 
mieszkańców dzielnicy 

oraz dla ich pupili  
czworonogów 

Projekt zakłada utworzenie na tere-
nach Bulwarów Rawy miejsca wyposa-
żonego w profesjonalne betonowe 
grille, wraz z wyposażeniem. Zadanie 
polega również na wykonaniu „Psiego 
Parku” – toru przeszkód dla czworono-
gów. 

Wiesław  
Fudalewski 

506 221 613 

Rejon ulic:  
Waleriana,Piaskowa  

 
(Tereny Bulwarów Rawy – 

część północna – od wiaduktu 
ulicy Murckowskiej w kierunku 

ulicy Boh. Monte Cassino) 

109 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Teren objęty wnioskowanym zada-
niem jest przeznaczony na inny cel: 
przedmiotowy teren przewidziany 
jest do zbycia w drodze zamiany nie-
ruchomości. 

 
 

L/8/3/2016 
 

Budowa strefy  
aktywności fizycznej na 
wolnym powietrzu dla 
mieszkańców dzielnicy 

Zawodzie wraz  
z modernizacją  

nawierzchni przy placu 
zabaw mieszczącym się 

przy ulicy Łącznej 
 

Budowa strefy aktywności fizycznej na 
wolnym powietrzu wraz z moderniza-
cją nawierzchni placu zabaw dla dzieci, 
przy ulicy Łącznej. Strefa będzie miej-
scem aktywnego, rodzinnego wypo-
czynku. Lokalizacja strefy w pobliżu 
placu zabaw dla dzieci zagwarantuje 
aktywny wypoczynek zarówno doro-
słym jak i dzieciom, jednocześnie wpły-
nie pozytywnie na dostępność miejsc 
aktywnego wypoczynku w dzielnicy 
Zawodzie. 

Helena  
Guzik-Boniecka 

 maciej.guzik 
@onet.pl 

ul. Łączna 
 

(planowane zadanie  
zlokalizowane przy placu 

 zabaw dla dzieci) 

124 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Wskazany teren uniemożliwia rea-
lizację zadania ze względu na infra-
strukturę podziemną (kabel energe-
tyczny, kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie). 
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Jednostka Pomocnicza nr 4 Os. Paderewskiego – Muchowiec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/1/4/2016 
 

Psia Łąka – ogrodzony 
wybieg dla psów, etap II 
w ramach akcji „Osiedle 

przyjazne dla psów” 

Projekt przewiduje utworzenie ogro-
dzonego wybiegu PSIA ŁĄKA wraz 
z podstawowym wyposażeniem, 
z możliwością doposażenia go w latach 
kolejnych. Jest to zadanie skierowane 
do wszystkich właścicieli psów za-
mieszkujących teren dzielnicy Os. Pa-
derewskiego – Muchowiec (RJP nr 4). 
Celem projektu jest stworzenie warun-
ków do utrzymania porządku i bezpie-
czeństwa oraz czystości na terenie 
dzielnicy a także promowanie takiej 
postawy wśród obecnych i przyszłych 
właścicieli czworonogów. 

Jolanta Iwanicka 
501 132 942 
jola.iwanicka 

@onet.eu  

GŁÓWNA: 
Tereny zielone w pasie między 

stawem Łąka a blokami  
przy ul. Sikorskiego 42 i 44  

 
ALTERNATYWNA: 

Tereny zielone w pasie między 
stawem Łąka a blokami  

Os. Przystań/Paderewskiego 

49 900,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Pod wskazanymi we wniosku loka-
lizacjami przebiegają sieci CO oraz 
kanalizacja deszczowa, które bardzo 
poważnie utrudniają, a mogą rów-
nież uniemożliwić realizację zadania. 
• W podanych lokalizacjach jest pla-
nowana przebudowa kanalizacji 
deszczowej wraz z budową separa-
tora. 

 

L/10/4/2016 
 

Boisko do piłki nożnej 
pomiędzy stawem Łąka 

a stacją paliw sieci Orlen 
na Dolinie 3 Stawów 

Boisko przy stawie „Łąka” na Dolinie 
Trzech Stawów. 

Zuzanna Słabiak 
600 548 487 

Po zachodniej części ulicy 
Trzech Stawów za stacją 

 paliw sieci Orlen przy 
 ul. Murckowskiej 22  

 
(łąka pomiędzy stawem „Łąka” 

oraz stacją paliw sieci Orlen) 

112 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Wniosek nie spełnia celowości, go-
spodarności i racjonalności wydatko-
wania środków publicznych: wniosek 
nie uwzględnia wykonania pełnej in-
frastruktury i prac niezbędnych dla 
funkcjonowania boiska z trawy natu-
ralnej, tj. niwelacji terenu, odwod-
nienia, położenia nowej trawy. Eks-
ploatacja takiego obiektu wymaga-
łaby wysokich nakładów finanso-
wych. Aktualnie Miasto posiada 
jedno takie boisko w ramach kom-
pleksu sportowego przy ul. Bukowej 
dla profesjonalnych rozgrywek spor-
towych. Cały kompleks należałoby 
rozbudować o infrastrukturę towa-
rzyszącą, zaplecze umożliwiające 

mailto:jola.iwanicka@onet.eu
mailto:jola.iwanicka@onet.eu


nadzór nad obiektem. Ze względu na 
sąsiedztwo stawu, konieczne byłoby 
wykonanie piłkochwytów. 

 

L/12/4/2016 
 

Remont siedziby  
organizacji  

młodzieżowej  
działającej na osiedlu 

Paderewskiego 

Celem zadania jest gruntowny remont 
pomieszczeń stowarzyszenia młodzie-
żowego działającego w ramach Klubu 
„Rezonans” spółdzielni mieszkaniowej 
im. I.J. Paderewskiego. 

Anna Tymińska 
anna.tyminska 
@outlook.com  

ul. Graniczna 53b 
(pomieszczenia 

stowarzyszenia znajdują 
 się w podcieniu) 

72 820,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
Wydział Polityki Społecznej 

 
• Zadanie nie należy do zakresu za-
dań własnych gminy/powiatu. Klub 
Rezonans jest klubem osiedlowym 
i nie posiada statusu organizacji po-
zarządowej. W związku z tym nie 
może skorzystać z dotacji z budżetu. 
• Zadanie nie jest możliwe do reali-
zacji w trakcie jednego roku budżeto-
wego. Lokal wymaga przebudowy, 
opracowania dokumentacji technicz-
nej wraz z ekspertyzą przeciwpoża-
rową, uzyskania stosownych od-
stępstw i pozwoleń. Zakres zadania 
powoduje, że czas jego realizacji wy-
niesie ok. 2 lata. Wnioskowany za-
kres nie uwzględnia robót związa-
nych z dostosowaniem lokalu do ob-
owiązujących warunków technicz-
nych i przeciwpożarowych (m.in. 
jedno WC, brak dostępu dla osób 
niepełnosprawnych). Bez dostoso-
wania lokalu, wydatkowanie środ-
ków na wnioskowany zakres jest nie-
zasadne.  
• Część wnioskowanych robót będzie 
stanowiła poniesienie nakładów 
w cudzy środek trwały (instalacja 
elektryczna, posadzki, podłogi, wy-
posażenie). Lokal podlega najmowi, 
umowa może ulec rozwiązaniu. 

 

mailto:anna.tyminska@outlook.com
mailto:anna.tyminska@outlook.com


Jednostka Pomocnicza nr 5 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka 
 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/1/5/2016 
 

Modernizacja  
budynku Miejskiego  

Przedszkola nr 75  
z dobudowaniem sali  

gimnastycznej 

Powstanie nowoczesnej, komplekso-
wej sali gimnastycznej przy przed-
szkolu, wraz z gabinetem specjalistycz-
nym do prowadzenia zajęć logope-
dycznych i terapii psychologicznej 
przyczyni się do harmonijnego 
i wszechstronnego rozwoju dzieci we 
wszystkich sferach. Istotne korzyści 
odniosą zarówno bezpośredni użyt-
kownicy przedszkola – dzieci i rodzice, 
jak i ogół środowiska lokalnego. Nowy 
obiekt będzie stanowił centrum uro-
czystości dla obecnych, byłych i przy-
szłych pokoleń skupionych wokół 
przedszkola, a także udostępniany bę-
dzie wszystkim mieszkańcom „pta-
siego” osiedla w różnych formach, wy-
nikających z zaistniałych potrzeb. 

Adrianna Mrozik 
ada.mrozik@op.pl  

Miejskie Przedszkole nr 75  
im. Jana Brzechwy 
ul. Drozdów 11c 

520 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

  
• Zadanie nie jest możliwe do zreali-
zowania w ciągu jednego roku bu-
dżetowego. 

 

L/4/5/2016 
 

Plac zabaw dla dzieci 

Budowa placu zabaw dla dzieci przy 
istniejącej piaskownicy przy ul. Koli-
brów 7a. Obecnie istnieje tam pia-
skownica i jedna ławka, miejsce to zde-
cydowanie nie spełnia żadnego celu 
dla okolicznych mieszkańców. Dlatego 
pragniemy podjąć działania zmierza-
jące do rewitalizacji tego miejsca. 

Marta Swalarz 
607 437 565 

martusiaswalarz 
@gmail.com  

rejon ulicy Kolibrów,  
Zgrzebnioka (przy istniejącej 

piaskownicy obok bloku  
przy ul. Kolibrów 7a  

naprzeciwko bloku przy  
ul. Kolibrów 12 

110 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Wniosek nie spełnia celowości, go-
spodarności i racjonalności wydatko-
wania środków publicznych: wyko-
nanie inwestycji wiąże się z potrzebą 
wykonania wycinki istniejącego drze-
wostanu, co generuje bardzo duże 
koszty w zakresie przygotowania te-
renu pod inwestycję. Drzewostan 
jaki istnieje na terenie wskazanym 
we wniosku (w tym dęby) uniemożli-
wiają otrzymanie decyzji o wycince. 

mailto:ada.mrozik@op.pl
mailto:martusiaswalarz@gmail.com
mailto:martusiaswalarz@gmail.com


• Znane uwarunkowania techniczne, 
przyrodnicze i przestrzenne unie-
możliwiają realizację wnioskowa-
nego zadania: zachowanie od bu-
dynku, drogi, parkingu oraz ustawie-
nie urządzeń zgodnie ze strefami 
bezpieczeństwa uniemożliwia wyko-
nanie inwestycji zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 6 Ligota - Panewniki 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/14/6/2016 
 

Rewitalizacja  
przestrzeni publicznej 

w Dolinie Ślepiotki  
w Ligocie  

Głównym celem projektu jest poprawa 
jakości przestrzeni publicznej polega-
jąca na przywróceniu nieużytkowa-
nych obecnie terenów nadrzecznych 
do normalnego funkcjonowania jako 
bezpieczna i wysoce estetyczna, nad-
wodna przestrzeń parkowo-rekrea-
cyjna. W ten sposób uzupełniona zo-
stanie przestrzeń parku Zadole, a rów-
nocześnie – podtrzymana ciągłość ko-
rytarza rzecznego Ślepiotki zgodnie 
z obowiązującymi dokumentami plani-
stycznymi miasta. 

Kazimierz Szmurło, 
602 391 641 

gkszmurlo@wp.pl  

Tereny na zapleczu MOSIR na 
Zadolu, od grobli przy 

 ul. Harcerskiej, do posesji przy 
ul. Wczasowej 14  

350 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Zadanie nie jest możliwe do reali-
zacji w ciągu jednego roku budżeto-
wego, ponieważ wymaga uzyskania 
wielu uzgodnień i pozwoleń wodno-
prawnych.  
• Zakres robót wskazuje na znacznie 

wyższe koszty realizacji zadania, 

trudne w tej chwili do oszacowania, 

ale na pewno przekraczające kwotę 

przeznaczoną dla jednostki pomoc-

niczej.  

Zakres robót wskazuje na znacznie 

wyższe koszty realizacji zadania, niż 

wskazane we wniosku, trudne w tej 

chwili do oszacowania. Na pewno 

przekraczają kwotę przeznaczoną 

dla dzielnicy 

 
 

mailto:gkszmurlo@wp.pl


L/18/6/2016 
 

Łąki kwietne dla  
Ligoty – dość zwykłych 
trawników – witajcie  
kolorowe kobierce! 

Projekt ma na celu stworzenie dwóch 
ogólnodostępnych łąk kwietnych uzu-
pełnionych o tabliczki informacyjne. 
Łąki są alternatywą dla nudnych i bio-
logicznie ubogich miejskich trawni-
ków. Staną się także domem dla setek 
owadów i roślin. Łąki znacząco popra-
wią estetykę okolicy zachwycając kolo-
rami i zapachem. 

Klaudia Kuraś 
515 295 165 

klaudia_grzelak 
@tlen.pl  

GŁÓWNA: 
Park Zadole, Plac Miast  

Partnerskich plac położony  
pomiędzy ul. Koszalińską, 
 ul. Słupską i ul. Świdnicką 

(miejsca o powierzchni 400-
500m² - lub większe –  

potencjalnie obecne trawniki)  
 

ALTERNATYWNA: 
Park Zadole – dwa miejsca  

alternatywne 

35 800,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Założenie łąki kwietnej nie jest 
możliwe w jednym roku budżeto-
wym, ze względu na technikę zakła-
dania łąki.  
• Znane uwarunkowania techniczne 
uniemożliwiają wykonanie zadania 
w wymienionej lokalizacji. Plac Miast 
Partnerskich - brak możliwości 
z uwagi na charakter reprezenta-
cyjny miejsca oraz budowę fontanny 
ze środków BO. Park Zadole – teren 
o charakterze leśnym.  
• Realizacja zadania nie spełnia wy-
mogów celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środ-
ków publicznych. 

 

L/22/6/2016 
 

Wykonanie miejsc  
parkingowych przy 

 ul. Bromboszcza 12-16 
oraz Emerytalnej 13a,  

z jednoczesnym  
zwiększeniem ilości 

miejsc parkingowych  

Przy ul. Bromboszcza numery 8, 12, 14, 
16 wykonanie około 25 miejsc parkin-
gowych na długości około 10 metrów. 
Przy ul. Emerytalnej 13a wykonanie 
około 8 miejsc parkingowych na długo-
ści około 15 metrów. 

Karol Komorowski 
karolkomorowski99 

2@interia.pl  

• ul. Bromboszcza przy 
numerach 8, 12, 14, 16 

 
(teren przylegający  

bezpośrednio do ulicy na  
długości ok. 70 metrów,  

po przeciwnej stronie  
numerów 8, 12, 14, 16)  

 
• ul. Emerytalna  

przy numerze 13a  
 

(teren między numerami 
15 i 13, ok. 10 metrów  

przy nr 13a) 

60 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład  

Gospodarki Mieszkaniowej 
 

• Znane uwarunkowania techniczne 
uniemożliwiają realizację wniosko-
wanego zadania. Brak wymaganych 
odległości od okien budynków 
mieszkalnych, wymaganych prawem 
budowlanym dla sytuowania miejsc 
postojowych. Odległość wydzielo-
nych miejsc postojowych od okien 
budynków mieszkalnych powinna 
wynosić, zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi, co naj-
mniej 10 m w przypadku od 5 do 60 
stanowisk. Stanowiska postojowe 
zaś powinny mieć co najmniej 5 m 
długości. Oznacza to, że dla wskaza-
nych we wniosku lokalizacji, odle-
głość pomiędzy budynkami powinna 
wynosić co najmniej 25 metrów 

mailto:klaudia_grzelak@tlen.pl
mailto:klaudia_grzelak@tlen.pl
mailto:karolkomorowski992@interia.pl
mailto:karolkomorowski992@interia.pl


(a ściślej między oknami). W przy-
padku lokalizacji przy ul. Emerytalnej 
13a odległość pomiędzy oknami bu-
dynków wynosi 24,30 m. W przy-
padku lokalizacji przy ul. Brombosz-
cza 12,14,16 odległość pomiędzy ok-
nami budynków wynosi 24,32 m. Po-
nadto, uzyskanie odległości 10 m od 
okien ogranicza istniejąca skarpa. 
Obecnie samochody są parkowane 
w odległości ok. 7 m od okien. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 7 Załęże 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

 

L/3/7/2016 
 

Zakup nowości  
wydawniczych,  

doposażenie oddziału 
dla dzieci oraz zakup 

sprzętu komputerowego 
dla Filii nr 3 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej 
w Katowicach-Załężu 

 

W ramach projektu, dla biblioteki Filii 

nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach, zakupione zostaną no-

wości wydawnicze (książki i audiobo-

oki), jak również sprzęt komputerowy, 

który będzie służył czytelnikom tejże 

biblioteki. Projekt obejmuje także dofi-

nansowanie oddziału dziecięcego. 

Krystyna Polak 
krystyna1905@vp.pl  

ul. Gliwicka 93 18 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Biuro Prasowe 

 
• Wnioskodawca nie jest zameldo-
wany w jednostce pomocniczej. 

 

 

L/4/7/2016 
 

Oświetlenie uliczne 
 ul. Pośpiecha  

od wejścia na cmentarz, 
do ul. Janasa oraz alei 
głównej Rodzinnego 

Oświetlenie latarniami ulicznymi 
ul. Pośpiecha od wejścia na cmentarz 
do ul. Janasa oraz alei głównej ROD 
„Chryzantema”. Poprawa bezpieczeń-
stwa w tym rejonie Załęża. 

Henryk Zawodny 
501 223 048 

ulica Pośpiecha 
do ulicy Janasa 

 w Katowicach – Załężu  
187 200,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Wydział Gospodarki Mieniem 

 
• Stan własnościowy większości te-
renu jest niezgodny z Regulaminem 
Budżetu Obywatelskiego Katowice 
2017.  

mailto:krystyna1905@vp.pl


Ogrodu Działkowego 
„Chryzantema”  

 

 
 

L/6/7/2016 
 

Dobudówka  
pawiloniku – małej  

gastronomii do  
budyneczku ochrony 

 i monitoringu  
w Parku Załęskim –  

między boiskami  
„Orlik” a w pobliżu  

basenu kąpielowego 
MDK  

 

Mały pawilonik gastronomiczny z na-
pojami bez alkoholu pizza – lody – żu-
rek itp. Jest potrzebny do sprawnie 
działających Orlików gdzie rozgrywane 
są lokalne mecze: football, siatkówka 
itp. oraz basen kąpielowy. Do najbliż-
szego sklepu jest ok. 1,5 km, Park jest 
monitorowany – oświetlony i przyno-
siłby dodatkowe zyski z utrzymania. 

Sonia Glinka 
ul. Gliwicka 216 

Park Załęski – Orliki – MDK  
33 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Edukacji 

 
• Budowa punktów gastronomicz-
nych (handlowych) nie należy do za-
dań własnych gminy. 

 

L/12/7/2016 
 

 „Ogród Mościckiego” 

„Ogród Mościckiego” składa się z: 
- strefy dla dzieci – plac zabaw 
- strefy sportowej dla młodzieży i osób 
dorosłych – siłownia na świeżym po-
wietrzu 
- strefy rekreacyjno-parkowej dla osób 
w różnym wieku: stolik do gry w sza-
chy, stół do tenisa stołowego, ławki, 
skwerek z kwiatami i krzewami ozdob-
nymi 
- strefy edukacyjnej. 

Maria Danielska 
maria.danielska 

@wp.pl  

ul. Gliwicka 
 

 (teren znajduje się na 
 terenie Kolonii Mościckiego 
między firmą Custom Form  
a dzikim boiskiem w pobliżu 

kładki komunikacyjnej do Au-
chan, naprzeciwko domków 

dwurodzinnych między ulicami 
Szymona Borysa i Czoika) 

643 060,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania będzie wiązała 
się z dużymi kosztami eksploatacji 
(50 do 100 tys. zł na rok) i nie spełnia 
ona wymogów celowości, gospodar-
ności i racjonalności wydatkowania 
środków publicznych - obiekt o ta-
kich samych funkcjach znajduje się 
przy ul. Gliwickiej 214 i  posiada 
wszystkie wskazane we wniosku ele-
menty.  
• Wykonanie inwestycji wiąże się  
z potrzebą wykonania wycinki istnie-
jącego drzewostanu na potrzeby in-
westycji i dokonanie nasadzeń za-
stępczych, co generuje bardzo duże 

mailto:maria.danielska@wp.pl
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koszty w zakresie przygotowania te-
renu pod realizację inwestycji. Infor-
mację o zagrożeniu w zakresie braku 
decyzji administracyjnej na wycinkę 
drzew wskazano również w opinii 
wniosku miejskiego z 2015 roku 
(M/8/2015).  
• Ze względu na poruszone przez 
Wnioskodawcę aspekty bezpieczeń-
stwa, wykonanie we wskazanej loka-
lizacji strefy aktywnego wypoczynku 
pomiędzy ul. Gliwicką, torami tram-
wajowymi a Drogą Średnicową, wy-
maga w dalszej części zapewnienia 
bezpiecznego przejścia dla pieszych  
z sygnalizacją świetlną. Zmiany orga-
nizacji ruchu pociągają ze sobą dal-
sze nieprzewidziane koszty.  
• Obecna strefa zielona stanowi 
swego rodzaju barierę DTŚ, inten-
sywność ruchu nie pozwala na zacho-
wanie komfortu dla wypoczynku i re-
kreacji ludzi (hałas, spaliny). 

 

Jednostka Pomocnicza nr 8 Osiedle Witosa 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/4/8/2016 
 

Budowa wybiegu dla 
psów 

Projekt zakłada utworzenie ogrodzo-
nego wybiegu dla psów, w lokalizacji 
dostępnej i nieuciążliwej dla mieszkań-
ców osiedla. Wybieg dla psów będzie 
bezpiecznym miejscem, gdzie swobod-
nie i legalnie można puszczać czworo-
nogi bez kagańca i smyczy. Teren wy-
posażony w toaletę dla czworonogów, 
kosze na odchody pupili i kosze na 

Marta Gocalińska 
wybiegdlapsowna-
witosa@gmail.com  

GŁÓWNA: 
rejon ul. Ossowskiego  

i Kolońskiej, za garażami  
 

ALTERNATYWNA: 
ul. Grabskiego 

75 250,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

Wydział Gospodarki Mieniem 
Wydział Budownictwa 

 
• Wydział Budownictwa: realizacja 
zadania w lokalizacji głównej byłaby 
niezgodna z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego - 

mailto:wybiegdlapsownawitosa@gmail.com
mailto:wybiegdlapsownawitosa@gmail.com


śmieci. Proponuje się również dokona-
nie na tym terenie nasadzeń drzew lub 
krzewów. 

teren zabudowy usługowej, obiekty 
produkcji, składów i magazynów  
z zielenią towarzyszącą oraz dopusz-
czalnie realizacja dróg wewnętrz-
nych, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 
• Wydział Gospodarki Mieniem: lo-
kalizacja główna zadania przezna-
czona jest do zbycia/zamiany. 
• Zakład Zieleni Miejskiej: w lokaliza-
cji alternatywnej „zbyt gęsta” infra-
struktura techniczna oraz niezgod-
ność z projektem nowego mpzp 
uniemożliwia realizację zadania. 

 

L/5/8/2016 
 

Wybieg dla psów 

Na Os. Witosa brakuje miejsca, gdzie 
psy mogą być bezpiecznie puszczane 
przez właścicieli. Celem projektu jest 
stworzenie miejsca przyjaznego i bez-
piecznego na ogrodzonej przestrzeni, 
gdzie będą mogły swobodnie biegać, 
bawić się i rozładować swoją energię. 
Powstanie takiego wybiegu ma służyć 
nie tylko psom a także pozo-stałym 
mieszkańcom osiedla, pies na ogro-
dzonym terenie nie będzie zakłócał 
spokoju, zagrażać innym i nie spowo-
duje wypadku. 

Marta Klosa 
m_klosa@wp.pl  

ul. Kolońska 103 900,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 
Wydział Budownictwa 

 
• Wydział Budownictwa: Zadanie nie 
jest zgodne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego: 
przedmiotowy teren objęty jest miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ulic: Ossowskiego - Bo-
cheńskiego w Katowicach - Uchwała 
Rady Miasta nr XII/217/07 z dnia 25 
czerwca 2007r. Zgodnie z zapisami 
planu wskazany teren położony jest 
na obszarze o symbolu 8U,P,Z, dla 
którego w przeznaczeniu podstawo-
wym ustala się tereny zabudowy 
usługowej, obiektów produkcji, skła-
dów i magazynów, z zielenią towa-
rzyszącą (w tym obiekty usług ob-
sługi transportu samochodowego) 
oraz dopuszcza się realizację dróg 
wewnętrznych, sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej. 

 

mailto:m_klosa@wp.pl


Jednostka Pomocnicza nr 9 Osiedle Tysiąclecia 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

 

L/10/9/2016 
 

Wymiana nawierzchni 
wraz z wymianą 
 Infrastruktury 

 instalacyjnej na 
 wysokości bloków przy 

ul. Tysiąclecia 33,  
Tysiąclecia 35,  
Tysiąclecia 37,  
Tysiąclecia 39  
w Katowicach 

Projekt zakłada wymianę nawierzchni 
wraz z wymianą infrastruktury instala-
cyjnej na wysokości bloków przy 
ul. Tysiąclecia 33, Tysiąclecia 35, 
Tysiąclecia 37, Tysiąclecia 39 w Katowi-
cach, w celu poprawy jakości na-
wierzchni oraz bezpiecznego z niej ko-
rzystania zarówno przez mieszkańców 
jak i użytkowników pobliskich sklepów, 
przedszkola i szkół, a przede wszystkim 
mieszkańców wskazanych bloków. 
Dzięki realizacji zadania poprawi się 
funkcjonalność, estetyka i bezpieczeń-
stwo miejsca zamieszkania wokół 
placu. 

Beata 
Krzakiewicz-Karcz 
bekar@poczta.fm  

Miejsce/plac znajduje się na 
wysokości bloków 

przy ul. Tysiąclecia 33, 
Tysiąclecia 35, Tysiąclecia 37 

 i Tysiąclecia 39 

238 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 

• Realizacja zadania nie spełnia wy-
mogów celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środ-
ków publicznych. Wymiana na-
wierzchni bez wcześniejszej wy-
miany sieci wodociągowej (będącej 
w złym stanie technicznym) przez jej 
właściciela tj. Katowickie Wodociągi 
S.A. jest niecelowa i nieekono-
miczna. KW S.A. nie planują wymiany 
w latach 2016-2017. 

 

L/17/9/2016 
 

Budowa dostępu do 
bezpłatnego internetu 
bezprzewodowego – 

Strefa Aktywności 
Rodzinnej al. Księżnej 

Jadwigi Śląskiej 

Umożliwienie osobom znajdującym się 
w obrębie Strefy Aktywności Rodzinnej 
korzystania z dostępu do bezpłatnej 
sieci internetowej. 

Andrzej Sus 
883 960 665 

ususan 
@poczta.onet.pl  

Strefa Aktywności Rodzinnej 
przy al. Księżnej 
Jadwigi Śląskiej 

8 800,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Informatyki 

 
• Zakres zadania dubluje już istnie-
jące rozwiązanie - na wnioskowanym 
obszarze od 2015 roku istnieje moż-
liwość bezpłatnego łączenia się z sie-
cią Internet utworzona w ramach 
projektu współfinansowanego ze 
środków UE w ramach RPO WSL na 
lata 2007-2013 pn. „Budowa sieci 
szerokopasmowej dla społeczeństwa 
informacyjnego na terenie Gmin 
Górnego Śląska wraz z punktami do-
stępu Hot Spot”. 

 

mailto:bekar@poczta.fm
mailto:ususan@poczta.onet.pl
mailto:ususan@poczta.onet.pl


Jednostka Pomocnicza nr 10 Dąb 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

 

L/11/10/2016 
 

Dzielnicowe miejsce  
Rekreacji i wypoczynku 

w Dębie (mini plac  
zabaw wraz z siłownią), 

na Skwerze  
ks. F. Macherskiego 

  

Utworzenie dzielnicowego miejsca re-
kreacji i wypoczynku w Dębie (mini 
plac zabaw wraz z siłownią). Plac za-
baw przeznaczony dla najmłodszych 
mieszkańców dzielnicy (6 urządzeń). 
Siłownia przeznaczona dla mieszkań-
ców w celu miłego oraz aktywnego 
spędzania wolnego czasu (6 urządzeń). 

Grzegorz Łagódka 
667 542 368 
grzeslagodka 

@wp.pl  

Skwer ks. F. Macherskiego,  
położony przy ul. Dębowej 

100 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Teren objęty wnioskowanym zada-
niem jest przeznaczony na inny cel - 
Miejsce Pamięci. Brak możliwości 
technicznych umiejscowienia urzą-
dzeń. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 11 Wełnowiec - Józefowiec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

 

L/6/11/2016 
 

Ułożenie ciągu  
komunikacyjnego dla 

pieszych przy  
północnym i zachodnim  
ogrodzeniu cmentarza 

do ulicy Słonecznej 
 

Nowy ciąg komunikacyjny umożliwi 
poruszanie się pieszych po terenie wy-
równanym, utwardzonym i odwodnio-
nym. 

Marek Świtała 
737 494 512  

marekmateusz.swi-
tala@gmail.com  

ul. Słoneczna – Szczecińska  
 

Budowa chodnika dotyczy  
wydeptanej ścieżki między 

cmentarzem a placem  
asfaltowym, „górką” 

 i węzłem gazowniczym  

33 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Wydział Gospodarki Mieniem 

 
• Stan własnościowy terenu unie-
możliwiający realizację zadania - nie-
zgodny z Regulaminem Budżetu Oby-
watelskiego Katowice 2017.  

 
 

L/14/11/2016 
 

Parking Słoneczna – rewitalizacja i op-
tymalizacja przestrzeni parkingowej 

Marek Motyka 
slonecznaparking 

@gmail.com  

ul. Słoneczna 76 i 74  
oraz  Słoneczna 75 

 
209 400,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Wydział Gospodarki Mieniem 

mailto:grzeslagodka@wp.pl
mailto:grzeslagodka@wp.pl
mailto:marekmateusz.switala@gmail.com
mailto:marekmateusz.switala@gmail.com
mailto:slonecznaparking@gmail.com
mailto:slonecznaparking@gmail.com


Parking Słoneczna  
– rewitalizacja 

 i optymalizacja 
 przestrzeni 

 parkingowej na 64  
pojazdy w okolicach  

numerów  ul. Słonecznej 
75 oraz 78,76,74 dla 

 mieszkańców 
 ul. Słonecznej 
78,77,76,75,74, 
73,71,69,67,65 

 

dla 64 pojazdów, w tym 4 miejsca po-
stojowe dla osób niepełnosprawnych, 
w okolicach numerów ul. Słonecznej 
75 oraz 78,76,74 dla mieszkańców 
ul. Słonecznej 78,77,76,75,74,73,71, 
69,67,65 i okolic. Zakres robót obej-
muje wykonanie w wyznaczonych 
w projekcie miejscach podbudowę 
z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 
0-31,5 mm i grubości 20 cm, podsypki 
cementowo-piaskowej o grubości 
5 cm, nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej o grubości 8 cm oraz obra-
mowania obrzeżami lub krawężnikami. 

www.facebook.com 
/SlonecznaParking 

(Obszar parkingu nr 1  
znajduje się po wschodnie  

części  wieżowców nr 74 i 76 
ulicy Słonecznej; 

 
Obszar parkingu nr 2  

znajduje się po prawej stronie  
wewnętrznego parkingu na-
przeciwko wieżowca nr 75; 

 
Obszar parkingu nr 3 znajduje 
się po lewej stronie wjazdu na 

parking wewnętrzny) 

 
• Stan własnościowy terenu nie-
zgodny Regulaminem Budżetu Oby-
watelskiego Katowice 2017 oraz 
w przypadku części obszaru parkingu 
nr 3 występuje niezgodność z pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego.  

 

Jednostka Pomocnicza nr 12 Koszutka 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/4/12/2016  
 

Zakup sprzętu 
multimedialnego oraz 
sportowego dla VII-go 
Szczepu Harcerskiego 
im. Szarych Szeregów  

Projekt polega na zakupie sprzętu 
sportowego oraz multimedialnego dla 
VII-go Szczepu Harcerskiego im. Sza-
rych Szeregów. Sprzęt potrzebny jest 
do prowadzenia śródrocznej oraz wa-
kacyjnej pracy wychowawczej wśród 
dzieci i młodzieży zrzeszonej w druży-
nach harcerskich i gromadzie zucho-
wej oraz pomoże w  przygotowaniu 
bogatego programu zajęć. 

Katarzyna Bobak 
bobakasia 

@gmail.com  
ul. Iłłakowiczówny 13  15 807,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Polityki Społecznej 

 
• Zadanie dotyczy zakupu sprzętu 
multimedialnego i sportowego dla 
VII Szczepu Harcerskiego, który pod-
lega pod ZHP Chorągiew Śląską - Hu-
fiec Katowice, który jest organizacją 
pozarządową.  
• Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie możliwe jest 
przekazanie dotacji celowych z bu-
dżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego na realizację zadań publicz-
nych organizacjom pozarządowym. 
Jednakże w ofercie takiego zadania 

mailto:bobakasia@gmail.com
mailto:bobakasia@gmail.com


publicznego organizacje pozarzą-
dowe mogą ująć koszty obsługi lub 
inne, które są ściśle związane z reali-
zacją zadania publicznego. Z uwagi 
na ograniczone środki finansowe 
tego typu zakupy rzadko są finanso-
wane. 
• Przekazanie dotacji celowych dla 
organizacji pozarządowych odbywa 
się przede wszystkim w trybie otwar-
tego konkursu ofert co oznacza 
równy dostęp organizacji pozarządo-
wych do środków publicznych. 
• W związku z powyższym, przepisy 
prawne uniemożliwiają realizację za-
dania zgłoszonego do Budżetu Oby-
watelskiego Katowice 2017, gdyż: 
1) Konkursy dla organizacji pozarzą-
dowych ogłaszane są na realizację 
zadań publicznych jednostek samo-
rządu terytorialnego, a nie na zakup 
doposażenia dla ngo. 
 2) Nie jest możliwe ogłoszenie kon-
kursu dedykowanego jednej organi-
zacji, a tym samym ograniczenie do-
stęp do środków publicznych innym 
podmiotom niepublicznym. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 13 Bogucice 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/11/13/2016 
 

Miasteczko Ruchu  
Drogowego im. Jerzego 

Kukuczki – w rejonie ulic 

Założenie: stworzenie warunków do 
uprawiania aktywnych form wypo-
czynku oraz rozwijania zainteresowa-
nia aktywnością ruchową i edukacją 
dla bezpieczeństwa. Funkcja inwesty-
cji: 

Andrzej Jakubowski 
501 409 646 
andreas_19 
@interia.pl  

ul. Kujawska, ul. Lubuska, 
ul. Wrocławska 

 
(teren po nieużytkowanym  

boisku sportowym na 
osiedlu im. Jerzego Kukuczki, 

259 000,00 zł 

 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Rozwoju Miasta 
 

mailto:andreas_19@interia.pl
mailto:andreas_19@interia.pl


 Kujawska-Lubuska-
Wrocławska 

 w Katowicach 

- realizacja celów dydaktycznych i wy-
chowawczych poprzez właściwe przy-
gotowanie dzieci i młodzieży do bez-
piecznego uczestnictwa w ruchu dro-
gowym, poznanie przepisów i znaków 
drogowych, nauka jazdy na rowerach, 
dodatkowo tor do jazdy np. na rolkach, 
deskorolkach, hulajnogach lub bieżnia, 
- przedstawienie sylwetki i dokonań 
polskiego wspinacza, alpinisty i hima-
laisty, mieszkańca Bogucic – Jerzego 
Kukuczki. 

w bliskim sąsiedztwie Skweru 
Józefa Kocurka) 

• Przez wskazaną pod realizację 
działkę przebiegają liczne sieci 
uzbrojenia podziemnego w tym sieć 
cieplna, elektroenergetyczna, kanali-
zacyjna. W związku z koniecznością 
wykonania nawierzchni asfaltowej 
niezbędne byłoby wykonanie prze-
kładek ww. sieci, co skutkowałoby 
koniecznością zwiększenia kosztów 
na realizację przedsięwzięcia oraz 
brakiem możliwości wykonania zada-
nia w ciągu 1 roku. 

 

L/13/13/2016 
 

Rewitalizacja stawu 
 i terenów przyległych  

w Bogucicach pod  
cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe 
 w rejonie ulic 

 Bohaterów Monte  
Cassino, Leopolda 

 i Wiertniczej 

W ramach rewitalizacji stawu i tere-
nów przyległych w Bogucicach w rejo-
nie ulic Bohaterów Monte Cassino oraz 
Wiertniczej zakłada się zagospodaro-
wanie terenu pod cele rekreacyjno-
wypoczynkowe a zwłaszcza wytycze-
nie ścieżek spacerowych, wyznaczenie 
miejsca na grillowanie i palenie ogni-
ska, montaż ławek, ław i stołów, koszy 
na śmieci i elementów dekoracyjnych 
np. głazy oraz tablic informacyjnych 
o faunie i florze zasiedlającej teren. 
Pod koncepcją zagospodarowania 
w/w terenu na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe podpisało się 815 osób. 

Barbara Kaczyńska 
inicjatywa.osie-

dle.kukuczki 
@gmail.com  

rejon ul. Bohaterów Monte 
Cassino, ul. Leopolda 

i ul. Wiertniczej 
  

(niezagospodarowany teren, 
okolice stawu – zbiornika  

wodnego oraz dwóch 
 niewielkich oczek wodnych) 

265 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Zadanie nie jest zgodne z obowią-
zującymi w gminie strategiami i pro-
gramami.  
• Procedura realizacji przekracza 
możliwość wykonania zadania w jed-
nym roku budżetowym (konieczność 
pozyskania m.in. pozwoleń wodno-
prawnych).  
• Teren objęty wnioskowanym zada-
niem jest przeznaczony na inny cel, 
zgodny z planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 14 Dąbrówka Mała 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/11/14/2016  
 

„Grillpoint” 

Zadanie ma polegać na stworzeniu 
miejsca spotkań towarzyskich lokato-
rów osiedla i wyposażenie go w infra-
strukturę do bezpiecznej organizacji 
grilla lub ogniska. 

Mirosław Niedziela 
506 054 652 

miroslaw.niedziela 
@gmail.com  

GŁÓWNA: 
Teren przy żywopłocie  

okalającym parking 
 przy ul. Techników 23, obok 

płotu cmentarza  

10 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 

mailto:inicjatywa.osiedle.kukuczki@gmail.com
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 – miejsce spotkań 
mieszkańców osiedla 

przy ul. Techników 

 
ALTERNATYWNA: 

Za blokiem Techników 29 

• Zadanie nie spełnia wymogów ce-
lowości, gospodarności i racjonalno-
ści wydatkowania środków publicz-
nych. 
• Budowa miejsca spotkań mieszkań-
ców "Grill Point" w obu lokalizacjach 
w ocenie KZGM nieracjonalna. 
Pierwsza ze względu na bliskość 
cmentarza i parkingu, druga ze 
względu na bliskość budynków i usy-
tuowanie w terenie niezagospodaro-
wanym, w sąsiedztwie drzew. Obie 
lokalizacje mogą stwarzać konflikty 
społeczne. 
• Grillowanie i palenie ognisk w ob-
rębie osiedla stwarza zagrożenie po-
żarem. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 15 Szopienice – Burowiec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/1/15/2016 
 

Boisko ze sztuczną 
 nawierzchnią – dla 

mieszkańców/młodzieży 
z prawdziwą pasją, 
z Burowca, Borek 

 i okolic 

Zadanie polega na budowie boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach przy-
najmniej 40mx20m z piłkochwytami za 
linią końcową i od strony ulicy Janusza 
Korczaka, wraz z (ewentualnym) chod-
nikiem doprowadzającym do boiska od 
strony ulicy Janusza Korczaka. 

Michał Bulsa 
 Burowiec 
Inicjatywa  

Mieszkańców 
696 797 221 

teren na północno- 
zachodniej stronie ulicy 

 Janusza Korczaka,  
pomiędzy budynkiem przy  

ul. Janusza Korczaka 39 
 a zabytkowym budynkiem 

wieży wodnej przy 
 ul. Janusza Korczaka 

535 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Teren objęty jest miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w rejonie 
ulic Gen. Józefa Hallera i Janusza Kor-
czaka. Planowana inwestycja zlokali-
zowana jest częściowo na terenie 
o symbolu 1MW/U i przeznaczeniu 
podstawowym jako tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i/lub zabudowy usługowej użytecz-
ności publicznej. Na terenie tym jako 
przeznaczenie uzupełniające ustala 



się: sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, obiekty małej architek-
tury, place zabaw, ścieżki piesze i ro-
werowe. Pozostała część planowanej 
inwestycji położona jest na terenie 
o symbolu 2KDl 1/2 i przeznaczeniu 
podstawowym jako drogi klasy lokal-
nej. Na terenie tym jako przeznacze-
nie uzupełniające ustala się: sieci 
i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, zieleń urządzona i obiekty małej 
architektury. Zgodnie z powyższym 
inwestycja jest niezgodna z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

 

L/3/15/2016 
 

Rewitalizacja  
w rej. ul. Krakowskiej. 

Plac zabaw dziecięcych, 
miejsca parkingowe, 
miejsca wypoczynku 

 mieszkańców 

Projekt zakłada rewitalizację terenu 
w rejonie ul. Krakowskiej 150a-156a 
polegającą na zagospodarowaniu te-
renu na miejsce wypoczynku dla dzieci 
i dorosłych oraz utworzenie ok. 18 
miejsc parkingowych dla mieszkań-
ców. 

Mariola 
 Solińska-Paździor 

663 674 183 
lucyna.nowak54 

@wp.pl  

Obszar w rejonie 
 przy ul. Krakowskiej 

 150a, 152, 152a, 154, 156a 
137 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Budownictwa 
 

• Teren objęty wnioskowanym zada-
niem jest przeznaczony na inny cel 
i jest niezgodny z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Plan miej-
scowy wszedł w życie 30.05.2016. 
Teren oznaczony symbolem 06 U 
o przeznaczeniu podstawowym obej-
mującym usługi administracyjno-biu-
rowe, turystyczne, konsumpcyjne. 
Ponadto prawdopodobnie nie będą 
zachowane odległości miejsc posto-
jowych od okien, granic nieruchomo-
ści oraz placu zabaw, jak również od-
ległości placu zabaw od okien i par-
kingów (war. techniczne). 

 

 
L/13/15/2016 

 
Adaptacja schronu na 

potrzeby uczniów 

Remont pomieszczenia schronu. Adap-
tacja pomieszczeń na potrzeby 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 42 
w Katowicach. W zaadaptowanych po-
mieszczeniach będą wydzielone strefy: 
sportowa (siłownia), rekreacyjna i mul-
timedialna. 

Joanna  
Nowakowska 

bo2016@wp.pl  

ul. Wiosny Ludów 22 
 Szkoła Podstawowa nr 42 
(sala lekcyjna na II piętrze 

budynku szkoły) 

765 000,00 zł 

 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 
Zespół Obsługi 

Jednostek Oświatowych 
 

mailto:lucyna.nowak54@wp.pl
mailto:lucyna.nowak54@wp.pl
mailto:bo2016@wp.pl


Szkoły Podstawowej 
nr 42 w Katowicach 

 

• Zadanie nie jest możliwe do zreali-
zowania w ciągu jednego roku bu-
dżetowego (konieczność uzyskania 
niezbędnych uzgodnień i pozwolenia 
na zmianę sposobu użytkowania). 
 

 

L/17/15/2016 
 

Ogólnodostępny  
PARKING w dzielnicy 

Szopienice 

Parking na ok. 90 miejsc postojowych 
w korzystnej lokalizacji dla mieszkań-
ców ul. Zamenhofa, Ratuszowa, Cie-
sielska, Kantorówny, w bliskiej odle-
głości placu targowego i centrum Roź-
dzienia z lokalami handlowymi. Po-
wstanie Parkingu rozwiąże problemy 
ze znalezieniem miejsca do bezpiecz-
nego zaparkowania samochodu. 

Tomasz Rokicki 
503 062 566 

t.rokicki@onet.eu   

Obszar pomiędzy ulicą 
 Zamenhofa, a korytem rzeki 

Rawy. Teren położony 
 pomiędzy budynkiem 
 dawnego Komisariatu 

 Policji, a ul. Ratuszową. 
 (Teren po prawej stronie drogi 

dojazdowej urządzeń 
 Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji) 

312 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Budownictwa 
 

• Teren objęty wnioskowanym zada-
niem jest przeznaczony na inny cel. 
Zgodnie ze Studium II Edycja działka 
nr 1836/13 znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod "obszar zieleni 
o funkcji rekreacyjnej" oznaczonej 
symbolem ZU3. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 16 Janów - Nikiszowiec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/6/16/2016 
 

Latarnie 

 na „Skwerze Rybka” 

Skwer Rybka nam wypiękniał. Celem 
niniejszego projektu jest zadbanie 
o oświetlenie Skweru w porze wieczor-
nej i nocnej. Przewidywane jest za-
montowanie 4 latarni parkowych kom-
ponujących się z obecnym zagospoda-
rowaniem terenu. 

Tomasz Stęclik 
sheng2 

@poczta.onet.pl 
515 735 668 

„Skwer Rybka”  

przy skrzyżowaniu  
ulic Szopienickiej  

i Górniczego Dorobku  

47 520,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania nie spełnia wy-
mogów celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środ-
ków publicznych - Skwer świeżo zmo-
dernizowany w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Katowice 2015 oraz 
środków własnych Zakładu Zieleni 
Miejskiej. 

 
 
 
 
 
 

mailto:t.rokicki@onet.eu
mailto:sheng2@poczta.onet.pl
mailto:sheng2@poczta.onet.pl


 
 
 
 
 
 

 

L/7/16/2016 
 

Alejka spacerowo 
-rowerowa wzdłuż ulicy 
Górniczego Dorobku - 
Bezpieczna droga na 

Trzy Stawy 

Dzięki temu projektowi będzie można 
bezpiecznie dostać się na Dolinę 
Trzech Stawów. Alejka będzie biegła 
wzdłuż ul. Górniczego Dorobku pozwa-
lając na bezpieczne spacery i prze-
jażdżki rowerowe. 

 
Tomasz Stęclik 

sheng2 
@poczta.onet.pl 

515 735 668 

 
Wzdłuż ul. Górniczego 
 Dorobku od przejazdu 

 kolejowego do  
skrzyżowania  

z ul. Gospodarczą,  
po stronie północnej  

130 900,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Rozwoju Miasta 
 

• Wniosek pokrywa się częściowo 
z planowanym zamierzeniem inwe-
stycyjnym Miasta Katowice dotyczą-
cym budowy drogi rowerowej łączą-
cej osiedle Nikiszowiec (ul. Szopie-
nicka z Doliną Trzech Stawów w ra-
mach zadania inwestycyjnego „Kato-
wicka Infrastruktura Rowerowa”. Dla 
ww. przedsięwzięcia przewidziane 
jest opracowanie koncepcji prze-
biegu infrastruktury rowerowej 
w bieżącym roku. Wobec powyż-
szego na chwilę obecną nie jest moż-
liwe przeprowadzenie przedsięwzię-
cia wskazanego we wniosku. 

 

L/8/16/2016 
 

Miejsca parkingowe 
wzdłuż ul. Szopienickiej 

(małej) 

Dzięki realizacji tego projektu zwiększy 
się ilość miejsc parkingowych w naj-
bliższym otoczeniu Nikiszowca. Łatwiej 
będzie zaparkować wybierając się do 
Restauracji SITG, Cafe Byfyj czy po pro-
stu jadąc po chleb do Michalskiego. 
Projekt przewiduje wycięcie kilkunastu 
drzew i zorganizowanie miejsc parkin-
gowych wzdłuż ul. Szopienickiej (ma-
łej) pomiędzy numerami 48 a 52. 

Renata Bednorz 
510 345 495 

reniakce@wp.pl  

ul. Szopienicka 
 strona parzysta 

 między numerami 48 a 52  
124 080,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Brak możliwości realizacji zadania 
w przeciągu jednego roku budżeto-
wego. Ze względu na to, że teren 
znajduje się pod jurysdykcją konser-
watora zabytków, proces uzyskania 
pozwolenia budowlanego trwa 
ok. 9 miesięcy, co uniemożliwia wy-
konanie zadania w jednym roku ka-
lendarzowym. 

 

 

 

 

mailto:sheng2@poczta.onet.pl
mailto:sheng2@poczta.onet.pl
mailto:reniakce@wp.pl


 

Jednostka Pomocnicza nr 17 Giszowiec 
 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/4/17/2016 
 

Modernizacja skweru 
naprzeciw Gimnazjum 

nr 16, pomiędzy  
placami autobusowym,  

a Pod Lipami 

Wymiana nawierzchni (starej asfalto-
wej na brukową) od placu autobuso-
wego aż do sklepu „Biedronka”. Wy-
miana nawierzchni placyku na wprost 
Gimnazjum nr 16. Montaż nawierzchni 
alejek nr 1 i 2, wymiana zniszczonych 
ławek, koszy i latarni parkowych (na 
takie same jak przy Placu pod Lipami), 
montaż podświetlanej „Gry w klasy” 
i urządzeń mini siłowni na powietrzu. 

Zbigniew Rurański 
634 111 051 

rur@poczta.onet.eu  

Skwer pomiędzy ulicami  
Wojciecha a Batalionów  
Chłopskich, naprzeciwko  

Gimnazjum nr 16.  
Teren leży wzdłuż i naprze-

ciwko Gimnazjum nr 16 oraz 
boisk należących do w/w 

szkoły. 

505 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Brak możliwości realizacji zadania 
w przeciągu jednego roku budżeto-
wego. Ze względu na to, że teren 
znajduje się pod jurysdykcją konser-
watora zabytków, proces uzyskania 
pozwolenia budowlanego trwa 
ok. 9 miesięcy, co uniemożliwia wy-
konanie zadania w jednym roku ka-
lendarzowym. 

 

L/7/17/2016 
 

Poprawa nawierzchni 
chodnika 

Położenie nowej nawierzchni asfaltu. 
Zabudowa kratki ściekowej. Budowa 
kanału – zabezpieczony przed kra-
dzieżą (plastikowa). 

Kazimierz  
Dmitryszyn 

ul. Mysłowicka 
 od wysokości nr 45 do 41, 

od strony garaży 
23 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
•. Brak załączonego oświadczenia 
spółdzielni. Wnioskodawca wezwany 
do uzupełnienia listem poleconym 
nie dostarczył brakującego załącz-
nika. 
• Stan własnościowy części wskaza-
nej lokalizacji jest niezgodny z Regu-
laminem Budżetu Obywatelskiego 
Katowice 2017. 

 

mailto:rur@poczta.onet.eu


 

L/8/17/2016 
 

Połączenie przejściem 
spacerowym starego  

zabytkowego Giszowca 
od ul. Pod Kasztanami 

30, 31, 32 z mieszkanio-
wym spółdzielczym 
osiedlem w rejonie 

 bloków przy  
ul. Miłej 9d, Miłej 54, 

Miłej 52 
 

Wykonanie spacerowego ciągu komu-
nikacyjnego łączącego istniejące chod-
niki, a mianowicie osiedlowy między 
blokami przy ul. Miłek 30-40, 42-52 
a chodnikiem przy domkach jednoro-
dzinnych nr 30, 31, 32 na zabytkowym 
Giszowcu przy ul. Pod Kasztanami. 
Przejście ma być pasażem dla pieszych, 
rowerzystów oraz dla osób niepełno-
sprawnych poruszających się na wóz-
kach. 

Rafał Majchrzak 
501 403 913 

wydeptane ścieżki 
 na skarpie w rejonie 

budynków Miła 52, 54, 40, 9d 
w kierunku domków 

nr 30, 31, 32 
przy ul. Pod Kasztanami 

37 600,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

 
• Nie jest możliwe wykonanie zada-
nia w ciągu jednego roku budżeto-
wego, ze względu na proces wykona-
nia dokumentacji i uzyskania wszyst-
kich pozwoleń. Ze względu na to, że 
teren znajduje się pod jurysdykcją 
konserwatora zabytków proces uzy-
skania pozwolenia budowlanego 
trwa ok. 9 miesięcy co uniemożliwia 
wykonanie zadania w jednym roku 
budżetowym. 

 

L/9/17/2016 
 

Modernizacja  
istniejącego boiska  

do piłki nożnej  
usytuowanego w rejonie 

budynków przy ulicy  
Miłej 2-6, 8-12 

Wymiana dwóch bramek do piłki noż-
nej. Ponadto utworzenie na istniejącej 
nawierzchni boiska do gry w koszy-
kówkę. Zamontowanie czterech tablic 
do gry w koszykówkę. 

Rafał Majchrzak 
501 403 913 

boisko za budynkami 
 Miła 2-6, 8-12 

42 200,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Budowa nowego boiska z na-
wierzchni poliuretanowej umożliwia-
jącej długoletnią eksploatację wyma-
gałaby znacznie wyższych nakładów 
finansowych. Pod istniejącą na-
wierzchnią przebiega sieć cieplna. 
Bez warunków technicznych wyda-
nych przez dysponenta infrastruk-
tury na chwilę obecną nie jest moż-
liwe określenie zakresu przekładki 
ww. sieci, kosztów i miejsca.  Z uwagi 
na dodatkowe prace dotyczące 
uzbrojenia podziemnego realizacja 
zadania nie jest możliwa w ciągu jed-
nego roku budżetowego. 

 
 

L/12/17/2016 
 

Modernizacja 
 istniejącego chodnika  
w rejonie budynków 

przy ulicy Karliczka 9, 5, 
3 do ulicy Kolistej 

 

Wymiana istniejącego chodnika, ze 
względu na zły stan techniczny. Po-
prawa bezpieczeństwa pieszych. 

Bogdan Gutwerski 
602 426 541 

Chodnik w rejonie 
 budynków Karliczka 9, 5, 3 
oraz pawilonów usługowo- 

handlowych w kierunku 
 ul. Kolistej 

46 400,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

 
• Stan własnościowy części terenu 
niezgodny z Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego Katowice 2017. 

 



 

L/13/17/2016 
 

Modernizacja miejsc  
postojowych przy  

skrzyżowaniu  
ul. Szopienickiej 
 i Mysłowickiej  

wraz z rekultywacją  
terenów zielonych 

 

Uporządkowanie miejsc postojowych 
poprzez wymianę istniejącego podłoża 
na kostkę brukową, remont schodów 
przyległych do ul. Szopienickiej, rekul-
tywacja terenów zielonych. 

Janusz Kuczek 
507 455 253 

Miejsca postojowe 
 dla samochodów osobowych 
istniejące przy skrzyżowaniu 

 ul. Szopienickiej 
 i Mysłowickiej.  

Teren zielony bezpośrednio 
przyległy do miejsc 

postojowych 

121 200,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Budownictwa 
 
• Okres realizacji zadania przekracza 
jeden rok budżetowy, gdyż dla tego 
zadania należy po wykonaniu pro-
jektu budowlanego pozyskać uzgod-
nienia wodno-prawne o odprowa-
dzeniu wód oraz pozwolenie budow-
lane wraz z decyzją o warunkach za-
budowy. 

 

L/14/17/2016 
 

Remont nawierzchni 
drogi osiedlowej przy 

ulicy Kolistej 

Zadanie miałoby dotyczyć przeprowa-
dzenia gruntownego remontu na-
wierzchni drogi osiedlowej na odcinku 
180 m. Droga na osiedlu przy ulicy Ko-
listej jest w bardzo złym stanie i nie 
była remontowana od ok. 30 lat. 

Andrzej Likus 
503 145 865 

beanlik@interia.pl  

ul. Kolista – droga osiedlowa 
na długości: od budynku 
 nr 25 do budynku nr 33 

426 800,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Budownictwa 

 
• Wobec terenu toczy się postępo-
wanie uniemożliwiające jego realiza-
cję - ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla sieci kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulicy Kolistej. 

 

L/15/17/2016 
 

Wybieg dla psów 
 na Giszowcu 

Projekt zakłada ogrodzenie części te-
renu zielonego na Giszowcu i stworze-
nie w tym miejscu zamkniętego wy-
biegu dla psów. Wybieg byłby otwarty 
dla wszystkich mieszkańców osiedla. 
Na wybiegu znalazłyby się kosze na 
psie odchody oraz urządzenia do za-
bawy i tresury psów. 

Krzysztof Kijak  
krzysiekijak 

@gmail.com   

GŁÓWNA: 
Rejon ulic Przyjaznej, 

 Działkowej i Kwiatowej 
(działka za Szkołą  

Podstawową nr 51)  
 

ALTERNATYWNA: 
Na początku ulicy  

Batalionów Chłopskich, 
 od strony Placu Pod Lipami 

(fragment pasa zielonego znaj-
dujący się pomiędzy Gimna-

zjum nr 16, sklepem Biedronka 
i Miejskim Przedszkolem nr 64) 

165 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Sąsiedztwo obiektów szkolnych 
w tym boiska. 
• Teren objęty nadzorem Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

 

 

 

mailto:beanlik@interia.pl
mailto:krzysiekijak@gmail.com
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Jednostka Pomocnicza nr 19 Piotrowice - Ochojec 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/1/19/2016 
 

Wybieg dla psów 
 z torem przeszkód  
do psich sportów 

 (AGILITY) 

Wybieg dla psów będzie miejscem, 
w którym okoliczni mieszkańcy będą 
mogli bezpiecznie spędzić czas ze swo-
imi czworonogami na świeżym powie-
trzu. Oprócz ogrodzonego miejsca na 
bieganie, wybieg będzie wyposażony 
w przeszkody do psich sportów, takie 
jak tunel, palisada, slalom, kładka, 
równoważnia (huśtawka), niskie i wy-
sokie przeszkody do skakania czy koło 
(opona) do przeskakiwania, które za-
pewnią psiakom i właścicielom wielką 
frajdę ze spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Wybieg będzie oczywiście 
wyposażony w regulamin, kosze na 
psie odchody oraz ławki, a także 
w oświetlenie skierowane głównie na 
ławki i sprzęt, aby w porze nocnej nikt 
nie zajmował się tam innymi spra-
wami, niż zabawy z psem. 

Sylwia Serwach 
 508 698 884  

sylwia.serwach 
@gmail.com  

niezagospodarowany teren  
ul.: Gierlotki, Sobocińskiego, 

Kościuszki, Kadłubka 
75 600,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Teren objęty wnioskowanym zada-
niem jest przeznaczony na inny cel: 
Teren inwestycyjny przeznaczony do 
zbycia w drodze przetargu. 

 

L/7/19/2016 
 

Plac zabaw dla dzieci 
przy ul. Barcelońskiej  

w Katowicach 

Budowa placu zabaw dla dzieci 
przy ul. Barcelońskiej w Katowicach 

Jarosław Pruszyński 
691 433 347  

japru 
@poczta.onet.pl  

Obszar pomiędzy posesjami 
numer 37 i 56 przy 

ul. Barcelońskiej 
254 540,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Realizacja zadania nie spełnia wy-
mogów celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środ-
ków publicznych: w 2016 roku reali-
zowany będzie plac zabaw przy 
ul. Tunelowej - ok. 300m od wskaza-
nego miejsca. 

 

mailto:sylwia.serwach@gmail.com
mailto:sylwia.serwach@gmail.com
mailto:japru@poczta.onet.pl
mailto:japru@poczta.onet.pl


L/8/19/2016 
 

Połączenie 
 ścieżek/dróg  

rowerowych: ścieżkę  
rowerową przy  
ul. Radockiego  

z ścieżką przy ul. Gen. 
W. Jankego 

Inwestycja ma za zadanie połączenie 
istniejących ścieżek rowerowych – 
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jankego 
z ścieżką rowerową wzdłuż obwodnicy 
Osiedla Odrodzenie. Zadanie poprawi 
bezpieczeństwo rowerzystów oraz uła-
twi dojazd do głównego miejskiego 
szlaku rowerowego w regionie. 

Maciej Czechowski 
694 493 364 

maciek_czechowski 
@gazeta.pl  

GŁÓWNA: 
1. Początek ścieżki: skrzyżowa-
nie ulic Stanisława Łętowskiego 
z Radockiego – odcinek ul. Ra-
dockiego do ul. Spokojnej –  
ul. Spokojna, Szewska do ul. 
Gen. Jankego – koniec jednej 
odnogi połączenia ścieżek ro-
werowych  
2. Początek ścieżki: skrzyżowa-
nie ulic Stanisława Łętowskiego 
z Radockiego – odcinek ul. Ra-
dockiego do ul. Spokojnej – ul. 
Spokojna do skrzyżowania  
z ul. Tyską – ul. Tyska do skrzy-
żowania z ul. Gen. Jankego (Ob-
wodnica osiedla Odrodzenie 
wraz z drogami dojazdowymi 
do osiedla: ul. Tyska, Szewska  
i Spokojna)  
 

ALTERNATYWNA: 
1. Początek ścieżki: skrzyżowa-
nie ul. Radockiego z ul. Koników 
Polnych – ul. Radockiego do 
skrzyżowania z ul. Spokojną – 
ul. Spokojna do skrzyżowania  
z ul. Tyską – ul. Tyska do skrzy-
żowania z ul. Gen. Jankego (Ob-
wodnica osiedla Odrodzenie 
wraz z drogami dojazdowymi 
do osiedla: ul. Tyska, Szewska i 
Spokojna). 

691 200,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Wydział Rozwoju Miasta: W ra-
mach inwestycji miejskich plano-
wane jest przedsięwzięcie pn. „Połą-
czenie drogowe ul. Radockiego z ul. 
Braci Wiechułów”. Dla zadania opra-
cowano dokumentację projektową. 
W zakresie przyszłej inwestycji za-
kłada się przeprowadzenie drogi ro-
werowej od ul. Jankego poprzez 
ul. B. Wiechułów do włączenia 
w ul. Radockiego. Wariant alterna-
tywny z wniosku (BO) koliduje z za-
projektowanym skrzyżowaniem 
ul. Radockiego z ul. Spokojną. Wobec 
powyższego wariant alternatywny 
nie może być brany pod uwagę we 
wskazanym zakresie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maciek_czechowski@gazeta.pl
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L/9/19/2016 
 

Budowa dróg  
dojazdowych do  

budynków przy ulicy 
Malinowej 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 29, 31 

Wybudowanie dróg dojazdowych do 8 
budynków przy ulicy Malinowej po-
prawi: 
- komfort dojazdu mieszkańców do 
swoich budynków 
- estetykę terenu. 

Beata Polczyk  
beata699@op.pl  

ul. Malinowa  
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 

194 400,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Rozwoju Miasta 
 
• Wydział Rozwoju Miasta: Zakres 
rzeczowy zadania jest objęty innym 
zadaniem planowanym do realizacji 
przez Miasto. Część obszaru obję-
tego wnioskiem wchodzi w zakres za-
dania: „Budowa Kompleksu Sporto-
wego przy ul. Asnyka”. Dla inwestycji 
opracowano koncepcję architekto-
niczno-urbanistyczną (w posiadaniu 
Wydziału Inwestycji). Ostateczne 
rozwiązania dot. zagospodarowania 
ww. terenu wykaże sporządzona do-
kumentacja projektowa. Wobec po-
wyższego na chwilę obecną nie jest 
możliwe przeprowadzenie przedsię-
wzięcia wskazanego we wniosku.  

 

L/14/19/2016 
 

Bezpieczne boiska 

Przy ul. Gen. Jankego 123 – wykonanie 
piłkochwytów na terenie boiska wielo-
funkcyjnego, przy ul. Targowa 1 – Zbo-
żowa 21 – wykonanie nawierzchni tar-
tanowej oraz piłkochwytów na terenie 
boiska, wymiana bramek do gry 
w piłkę nożną oraz zamontowanie 
dwóch koszy do koszykówki, plac za-
baw przy ul. Zajdla – wymiana ogro-
dzenia placu zabaw oraz montaż pia-
skownicy 

Joanna Mateusiak 
jomateusiak19 
@gmail.com 
506 185 724 

ul. Gen. Jankego 123, 
 ul. Targowa 1 –  

ul. Zbożowa 21, ul. Zajdla 
273 900,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Rozwoju Miasta 
 
• W zakresie modernizacji boiska 
przy ul. Targowej i ul. Zbożowej przez 
działkę przebiega sieć cieplna, dla 
której konieczne byłoby wykonanie 
przekładki w celu dalszej realizacji za-
dania. Bez warunków technicznych 
wydanych przez dysponenta infra-
struktury na chwilę obecną nie jest 
możliwe określenie zakresu prze-
kładki ww. sieci, kosztów i miejsca. 
Wobec powyższego, przedsięwzięcie 
generuje dodatkowe koszty realiza-
cji, a także nie jest możliwe opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
i realizacja w ciągu 1 roku. Zadanie 
składa się z odrębnych części doty-
czących trzech różnych zadań. 

mailto:beata699@op.pl
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Z uwagi na negatywną opinię dla za-
dania, którego wartość jest najwięk-
sza (modernizacja boiska przy ul. Tar-
gowej i ul. Zbożowej) pozostałe zada-
nia nie mogą uzyskać pozytywnej re-
komendacji. 

 

 
L/17/19/2016 

 

Budowa sali  
gimnastycznej przy  
Zespole Szkolno –  

Przedszkolnym nr 2 
 w Katowicach 

Projekt dotyczy budowy hali łukowej 
o wymiarach 35-18 m (dług.-szer.) przy 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 
w Katowicach wraz z budową prze-
wiązki łączącej ze szkołą. Hala będzie 
wykonana w technologii „lekkiej” tzn. 
konstrukcja łukowa ze stali, poszycie 
dachu z materiałów membranowych 
typu PCV (dach dmuchany). Hala bę-
dzie posiadała możliwość uchylania 
bocznych ścian w sezonie letnim. 

Michał Bentkowski 
michben 

@poczta.onet.pl  

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny nr 2 

ul. Sobańskiego 86 
761 358,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Edukacji 
 
• Ryzyko niewykonania inwestycji 
w trakcie jednego roku budżeto-
wego. 
• Szacunkowy koszt realizacji zada-
nia (1 260 000 zł) przekracza do-
stępną pulę środków dla jednostki 
pomocniczej. 

 

L/18/19/2016 
 

Doposażenie siłowni dla 
seniorów (wymiana 

 i uzupełnienie zużytego 
sprzętu) w Klubie  

Osiedlowym 

Wymiana i uzupełnienie zużytego 
sprzętu na siłowni w Klubie Osiedlo-
wym. Głównym zadaniem będzie po-
prawa stanu zdrowia oraz kondycji 
osób starszych. Zwiększenie świado-
mości społecznej i aktywizacja senio-
rów oraz osób niepełnosprawnych. 

Barbara Simiński 
665 965 790 

ul. Północna 32 40 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Wydział Sportu i Turystyki 
 
• Lokalizacja urządzeń w ogólnodo-
stępnej siłowni funkcjonującej w klu-
bie osiedlowym spółdzielni mieszka-
niowej „Silesia” budzi wątpliwości co 
do nieodpłatnego korzystania z urzą-
dzeń zakupionych przez Miasto Kato-
wice. 
• Na dzień dzisiejszy działająca tam 
siłownia zgodnie z grafikiem jest 
czynna codziennie: - 9:00-13:00 dla 
seniorów płatna 3 zł, - 17:00-20:00 
dla mieszkańców dzielnicy płatna 4 zł 
ulgowy 5 zł dorosły. 
• W związku z powyższym nie ma 
możliwości kontroli i nadzoru nieod-
płatnego korzystania ze sprzętu za-
kupionego przez miasto w działającej 
obecnie odpłatnej siłowni. 

mailto:michben@poczta.onet.pl
mailto:michben@poczta.onet.pl


• Wg założeń Wnioskodawcy projekt 
ma być skierowany do osób star-
szych w tym również niepełnospraw-
nych, którzy mogliby korzystać z no-
wego sprzętu bezpłatnie dwa razy 
w tygodniu przedpołudniem po 3 go-
dziny. 
• Koszt poniesiony przez Miasto na 
realizację zadania byłby niewspół-
mierny do możliwości wykorzystania 
go przez seniorów.  

 

L/19/19/2016 
 

Przestrzeń 
wypoczynkowa  
z infrastrukturą  
na grill i ognisko 

Miejsce na bezpieczne rozpalenie 
ogniska czy urządzenie grilla z przygo-
towaną infrastrukturą w postaci ła-
wek, paleniska i wiaty. 

Olaf Józefoski 
olaf.jozefoski 
@gmail.com  

GŁÓWNA: 
koniec ulicy Zakątek,  

w pobliżu ulicy Krynicznej  
(Teren przy i wokół jeziora oraz 
rzeczki Ślepiotki. Bliskość wody 
zapewnia bezpieczeństwo roz-
palania ognia w okolicy i uła-
twia jego gaszenie po zakoń-

czeniu biesiady.)  
 

ALTERNATYWNA: 
koniec ulicy Biedronek,  

niedaleko ulicy Łubinowej 

15 100,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 
Wydział Budownictwa 

Wydział Rozwoju Miasta 
 
• Wydział Budownictwa: planowana 
inwestycja jest sprzeczna z ustale-
niami obowiązującego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania  przestrzennego miasta 
Katowice - II edycja”, gdyż znajduje 
się na terenie określonym jako „Re-
zerwat florystyczny Ochojec” (lokali-
zacja główna).  
• Wydział Rozwoju Miasta: teren ob-
jęty wnioskowanym (lokalizacja 
główna i alternatywna) znajduje się 
w bliskim sąsiedztwie planowanego 
przebiegu linii tramwajowej i układu 
drogowego w dzielnicach południo-
wych w ramach inwestycji pn. „Roz-
budowa układu drogowego wraz 
z budową linii tramwajowej od Pętli 
Brynów do planowanej Pętli Ko-
stuchna”. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:olaf.jozefoski@gmail.com
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L/21/19/2016 

 

Plac zabaw  
dla dorosłych  

i młodzieży 

Planujemy budowę placu zabaw dla 
dorosłych, na którym mieścić się będą 
m.in. huśtawki, domek na drzewie, ko-
lejka zjazdowa czy trampoliny odpo-
wiednich gabarytów. Urządzenia do-
stosowane będą dla różnych grup wie-
kowych. Pomysł wykorzystano już 
w stolicy kraju, ale na Śląsku brak jesz-
cze takich inwestycji. 

Natalia Myszor 
natalia.myszor 
@gmail.com  

GŁÓWNA: 
teren pomiędzy ulicą 

Radockiego i Bażantów  
 

ALTERNATYWNA: 
teren przy ul. Spokojnej 

 i Radockiego 

830 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 

Zakład Zieleni Miejskiej 
Wydział Budownictwa 

Wydział Rozwoju Miasta 
Wydział Inwestycji 

 
• Lokalizacja główna: Wydział Bu-
downictwa - planowana inwestycja 
jest sprzeczna z ustaleniami obowią-
zującego „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Katowice - II edy-
cja”, gdyż znaczna część przedmioto-
wego terenu znajduje się na terenie 
określonym jako symbol MUw ob-
szar intensywnej zabudowy mieszka-
niowo-usługowej wielofunkcyjnej, 
a teren na działce nr 46/10 km. 122 
określony jest jako symbol KDZ - 
droga zbiorcza.  
• Wydział Rozwoju Miasta - lokaliza-
cja główna zadania wchodzi w zakres 
inwestycji pn. „Rozbudowa układu 
drogowego wraz z budową linii tram-
wajowej od Pętli Brynów do plano-
wanej Pętli Kostuchna” oraz w zada-
nie pn. „Uporządkowanie odprowa-
dzenia wód deszczowych zlewni rzeki 
Mlecznej”.  
• Wydział Inwestycji: na terenie dzia-
łek nr 46/11, 46/10 km 121 będzie 
realizowana inwestycja drogowa pn.: 
„Budowa połączenia drogowego po-
między ulicą Bażantów, a ulicą Sza-
rych Szeregów w Katowicach”.  
• Lokalizacja alternatywna: Wydział 
Budownictwa i Wydział Rozwoju 
Miasta: na znacznej części terenu 
wydana została decyzja o zatwier-
dzeniu projektu budowlanego 
nr 1/13/D o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Połączenie 

mailto:natalia.myszor@gmail.com
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drogowe ul. Radockiego z ul. Braci 
Wiechułów w Katowicach” - etap II, 
z dnia 25 lutego 2013r. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 21 Kostuchna 

 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/11/21/2016 
 

Rewitalizacja terenów 
przy wejściu do lasu 
przy ulicy Bażantów: 

stworzenie ścieżki 
 rowerowo-pieszej, 

utworzenie wejścia do 
lasu, ubogacenie  

terenów zielonych,  
zamontowanie 5 latarni 

oraz stworzenie kilku 
miejsc parkingowych 

Rewitalizacja terenów przy wejściu do 
lasu przy ulicy Bażantów (przedłużenie 
ścieżki rowerowo-pieszej do lasu oraz 
utworzenie wejścia leśnego, ubogace-
nie terenów zielonych – posianie trawy 
oraz stworzenie architektury zieleni 
tj. trawa, kwiaty, kamienie dekora-
cyjne, stworzenie miejsc parkingo-
wych, zamontowanie 5 nowych latarni 
przy nowo powstałej ścieżce rowe-
rowo-pieszej). 

Dawid Kamiński 
794 353 345 

dawidkaminski 
@vp.pl  

ul. Bażantów 
 

 (teren przy lesie  
naprzeciwko bloku 

przy ul. Bażantów 49  
osiedla Murapol) 

205 700,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Część obszaru objętego wnioskiem 
wchodzi w zakres zadania „Budowa 
układu komunikacyjnego w połu-
dniowych dzielnicach miasta Kato-
wice - rozpoczęcie budowy drogi po-
wiatowej łączącej rejon ul. Bażantów 
z ul. Szarych Szeregów w Katowicach 
wraz z oświetleniem, odwodnieniem 
i infrastrukturą towarzyszącą w tym 
– rowerową”. Wobec powyższego 
obecnie nie jest możliwe przeprowa-
dzenie przedsięwzięcia wskazanego 
we wniosku. 

 

L/12/21/2016 
 

Kostuchna w Europie, 
Europa w Kostuchnie.  
Kursy języków obcych 

dla mieszkańców  
Kostuchny w wieku 50+ 

Przeprowadzenie czterech kursów ję-
zyka angielskiego i niemieckiego dla 
mieszkańców Kostuchny w wieku 50+ 
na poziomach językowych A1i A2. Ce-
lem realizacji zadania jest poprawa ja-
kości życia mieszkańców Kostuchny 
dzięki znajomości języków obcych. Re-
alizacja zadania umożliwia wykorzysta-
nie potencjału osób starszych – wie-

Jolanta Gładysz 
608 556 525 

jolanta.gladysz 
@10g.pl  

Szkoła Języków Obcych 
 GERMANIA  

ul. Szarych Szeregów 38a 
95 100,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Polityki Społecznej 

 
• Wniosek  z góry określa realizatora 
tj. Szkołę Języków Obcych GERMA-
NIA usytuowaną na terenie spółki 
jawnej GERMANIA.  
• Zlecenie usług odbywa się w trybie 
ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, a proponowane kursy mogą 

mailto:dawidkaminski@vp.pl
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dzy, umiejętności i doświadczenia ży-
ciowego – dla rozwoju gospodarczego 
i społecznego dzielnicy. 

być realizowane przez wiele szkół ję-
zykowych, a zatem w tym przypadku 
nie może być zastosowany tryb ne-
gocjacji tylko z jednym wykonawcą. 
 • Zgodnie z uzasadnieniem wniosku 
kurs ma m.in. podwyższyć kwalifika-
cje zawodowe i rozwinąć elementy 
kompetencji kluczowych, co nie do 
końca jest celowe biorąc pod uwagę 
grupę docelową mającą pierwszeń-
stwo udziału w projekcie tj. emeryci 
i renciści. Powyższe jest zasadne 
w odniesieniu do osób bezrobot-
nych, choć ukończenie kursu języko-
wego nie daje im uprawnień zawo-
dowych. Szkolenie w zakresie języka 
obcego noże  być elementem składo-
wym realizowanych szkoleń zawodo-
wych, które są jednak organizowane 
pod potrzeby pracodawcy. 

 

Jednostka Pomocnicza nr 22 Podlesie 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

L/5/22/2016 
 

Budowa ścieżki  
Turystycznej z punktami  

przystankowymi 
 i widokowymi 

 w ramach rewitalizacji 
okolic stawu w dolinie 

rzeki Mlecznej 

Budowa ścieżki turystycznej na odcin-
kach łączących ulicę Mleczną z ulicą Sa-
ską, która będzie mogła stanowić frag-
ment Trasy rowerowej nr 1 Katowice – 
Tychy. Rewitalizacja terenu wokół 
stawu w dolinie rzeki Mlecznej – wpro-
wadzenie elementów małej architek-
tury (ławki, wiata) w celu utworzenia 
punktów przystankowych, widoko-
wych oraz miejsc odpoczynku dla re-
kreacji rowerowej i pieszej. 

Kinga Ogłodek  

Teren zielony łączący ulicę 
Mleczną z ulicą Saską na  

odcinku od ulicy Mlecznej  
do stawu.  

Staw. 

151 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Wobec terenu objętego wniosko-
wanym zadaniem toczy się postępo-
wanie uniemożliwiające jego realiza-
cję; Znane uwarunkowania tech-
niczne, przyrodnicze, przestrzenne, 
społeczne uniemożliwiają realizację 
wnioskowanego zadania; Zadanie 
nie jest zgodne z miejscowym pla-



nem zagospodarowania przestrzen-
nego: Zgodnie z postanowieniem AB-
II.6730.1-8.2015.MG wydanym przez 
Prezydenta Miasta Chorzów - brak 
możliwości wydania warunków za-
budowy dla tego terenu, aż do 
uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego do 
2017r. 

 
 

L/6/22/2016 
 

Swobodny dostęp do 
drogi publicznej  

wszystkich  
mieszkańców  

ul. Uniczowskiej 
 

Celem zadania jest wykonanie utwar-
dzonej nawierzchni z kostki betonowej 
drogi stanowiącej dostęp do drogi pu-
blicznej dla nieruchomości położonych 
w drugim i trzecim rzędzie ul. Uniczow-
skiej w Katowicach. 

Marek Peterko rejon ul. Uniczowskiej 83, 51 156 450,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

 
• Stan własnościowy terenu nie-
zgodny z Regulaminem Budżetu Oby-
watelskiego Katowice 2017. 

 

 

L/8/22/2016 
 

 „Kwiatowy Gaj” – 
 Plac zabaw dla dzieci 

Celem Projektu „Kwiatowy Gaj – Plac 
zabaw dla dzieci” jest popularyzacja 
i zachęcenie rodziców do aktywnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu 
z dziećmi. Zabawy ruchowe sprzyjają 
budowaniu więzi pomiędzy rówieśni-
kami, rozwijają sprawność fizyczną jak 
i aktywny wypoczynek dzieci. Projekt 
ma za zadanie zwiększenie atrakcyjno-
ści zajęć i zabaw w terenie oraz inte-
gracji dzieci i rodziców podczas wspól-
nego spędzania czasu. 

Beata Bala 
510 033 448 
beata.bala11 
@gmail.com  

wzdłuż ul. Kwiatów Polskich 
oraz ul. Marzanny 

206 300,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 
Wydział Budownictwa 

Wydział Gospodarki Mieniem 

 
• Zadanie we wskazanej lokalizacji 
nie jest zgodne z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego - jest to teren zabudowy jedno-
rodzinnej, obejmującej zabudowę 
jednorodzinną i bliźniaczą w obiek-
tach wolnostojących na wydzielo-
nych działkach. 
• Wydział Gospodarki Mieniem: te-
ren, w którym miałoby być zlokalizo-
wane zadania przeznaczony jest do 
zbycia lub zamiany. 

 

L/10/22/2016 
 

RUCH TO ZDROWIE – 
urządzenie siłowe  
Mosir POŁUDNIE 

RUCH TO ZDROWIE – rozwijanie infra-
struktury rekreacyjnej i sportowej, po-
prawę jakości życia lokalnej społeczno-
ści poprzez utworzenie trzech stano-
wisk urządzeń siłowych. Urządzenia na 

Stanisława  
Kaźmierska 
513 720 005  

MOSIR 
Katowice Południe 
Dzielnica Podlesie 

ul. Sołtysia 25 

24 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Sportu i Turystyki 

Miejski Ośrodek  
Sportu i Turystyki 
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wolnym powietrzu, stanowią atrak-
cyjne miejsce spotkań, nawiązania 
i utrwalania kontaktów oraz aktyw-
nego wypoczynku mieszkańców. Miej-
sce zainstalowania urządzeń teren 
MOSIR-u, w Dzielnicy Podlesie. 

• Lokalizacja urządzeń w bezpośred-
nim sąsiedztwie boisk lub budynku 
narażać będzie użytkowników, szcze-
gólnie osoby starsze, na niedogodno-
ści związane z grą na boisku piłkar-
skim. 
• Teren w pobliżu estrady przezna-
czony jest pod organizację imprez 
np. dożynek i w tym wypadku posa-
dowienie 3 urządzeń sportowych by-
łoby blokowaniem możliwości orga-
nizacji imprezy. 
• Projekt wg założeń wnioskodawcy 
ma być skierowany do mieszkańców 
dzielnicy z całymi rodzinami więc za-
kup tylko trzech urządzeń nie spełnia 
tych oczekiwań, jest ich po prostu 
zbyt mało. 
• Wniosek byłby uzasadniony pod 
warunkiem: lokalizacji na działce 
poza istniejącym ogrodzeniem - loka-
lizacja ta wymagałaby wówczas do-
datkowego przygotowania terenu, 
wykonanie ogrodzenia i oświetlenia; 
urządzenia i zagospodarowania po-
zostałego terenu tzw. mała architek-
tura (ławki, zieleń, kosze itp.); za-
kupu kilkunastu urządzeń o zróżnico-
wanym stopniu trudności przystoso-
wanych do możliwości różnych grup 
odbiorców. 

 



L/12/22/2016 
 

Toaleta miejska 

Toalety publiczne w przeznaczonym, 
specjalnie zaprojektowanym do tego 
budynku powoli się upowszechniają. 
Są wszędzie tam, gdzie przebywają lu-
dzie: przy restauracjach, zabytkach, 
urzędach, rynkach. Era obskurnych 
miejskich szaletów, na szczęście ode-
szła w zapomnienie. 

Jerzy Peterko 
32 206 66 82  

GŁÓWNA: 
ul. Uniczowska 36  

 
ALTERNATYWNA: 

ul. Uniczowska  
pomiędzy posesją 18 a 20 

170 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział  

Kształtowania Środowiska 
 
• Umiejscowienie toalety w lokaliza-
cji głównej jest niemożliwe ze 
względu na ewentualna kolizję 
z uzbrojeniem terenu. 
• Realizacja zadania nie spełnia wy-
mogu racjonalności wydatkowania 
środków, gdyż w przyległym do pose-
sji wskazanej jako lokalizacja główna 
budynku Filii nr 28 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej znajduje się toaleta 
publiczna, otwarta przez cały rok 
w dniach i godzinach funkcjonowa-
nia biblioteki. 
• Dla wskazanej lokalizacji alterna-
tywnej nie ma możliwości realizacji 
zadania w ramach Budżetu Obywa-
telskiego (ze względu na stan wła-
snościowy terenu) . 

 


