
Zadania z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 
realizowane w 2016 roku 

17/1/2014 
Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między 
ulicami Adamskiego i Koszarową 21 października 2016 

Środki na realizację zadania 750 000,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Dla zadania została opracowana i sfinansowana dokumentacja techniczna oraz dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze 
przystąpienia do robót budowlanych.  
Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015  z dnia 22.09.2015r. do realizacji 
w latach 2015 – 2016.  
Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn. 05.10.2015r.  
Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015r., z terminem zakończenia do 03.10.2016r.  

2016 
Wykonana została kanalizacja deszczowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego i  instalacja teletechniczna. Wykonana została 
w 100% nawierzchnia drogi dojazdowej i w 95% powierzchnia chodników. Poza dokończeniem chodników, do wykonania 
pozostały roboty dodatkowe, polegające na wykonaniu odwodnienia terenu przy budynku Koszarowa 10. Wykonanie 
odwodnienia jest uwarunkowane zakończeniem chodnika i schodów terenowych, wchodzących w zakres budowy placu zabaw. 
Termin zakończenia budowy placu zabaw został przedłużony do dnia 21.10.2016r., ze względu na wystąpienie robót 
dodatkowych. Tym samym przesunięty został termin zakończenia przedmiotowego zadania  (obydwa zadania realizowane 
są w ramach jednej umowy). 

 

6/12/2014 Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Zadanie zrealizowane 
Środki na realizację zadania 140 000,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Dla zadania została opracowana i sfinansowana dokumentacja techniczna na remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej 
w otoczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Grażyńskiego 66-72, ul. Oblatów 23,25 i ul. Okrzei 5-11 oraz dokonane zostało 
zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem 
Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia 22.09.2015 r. do realizacji w latach 2015 – 2016. Przetarg publiczny na wykonanie robót 
budowlanych został ogłoszony w dn. 02.10.2015 r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 
04.11.2015r., z terminem zakończenia do 04.08.2016 r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany zostanie 
niepełny zakres tj. remont części przestrzeni ujętej we wniosku budżetowym. Zostały wykonane roboty przygotowawcze. 

2016 
Wykonano prace geodezyjne i rozbiórkowe. 
Dotychczas wykonane zostały wszystkie chodniki z płytek betonowych oraz stopnie schodów terenowych. Pozostał montaż 
balustrad schodowych. Do odbioru końcowego robót przystąpiono w dniu  04.08.2016r. W związku z wystąpieniem wad 
i usterek, wykonawca został zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 25.08.2016r. Usterki zostały usunięte na dzień 
01.09.2016r. Ostatecznie, odbiór końcowy został dokonany w dniu 09.09.2016r. 

 

7/12/2014 
Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych 
oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Etap pierwszy Zadanie zrealizowane 

Środki na realizację zadania 150 000,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Dla zadania została opracowana i sfinansowana dokumentacja techniczna oraz dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze 
przystąpienia do robót budowlanych. Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 
443/2015 z dnia 22.09.2015r. do realizacji w latach 2015 – 2016. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został 
ogłoszony w dn. 01.10.2015r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.11.2015r., z terminem 
zakończenia do 02.08.2016r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany zostanie niepełny zakres tj. cztery 
elementy zagospodarowania z pięciu ujętych we wniosku budżetowym. 
Wykonany został dotychczas jeden element  tj. miejsca parkingowe przy budynku przy ul. Broniewskiego 3. 

2016 
Wykonano utwardzenie nawierzchni przy budynku przy ul. Broniewskiego 3b.  
Wykonano miejsce odpoczynku pomiędzy budynkami przy ul. Broniewskiego 1a i 1b oraz placyk rekreacyjny pomiędzy 
budynkami przy ul. Broniewskiego 3 i 3b. 
Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 10.05.2016 r. 

 

 

 



13/13/2014 
Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełno-sprawnych, 
starszych, z wózkami przy wejściu ROD "Radość" Zadanie zrealizowane 

Środki na realizację zadania 180 000,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
W związku z koniecznością poniesienia większych kosztów na realizację zadania, Rada miasta uchwałą nr XVII/321/15 przyznała 
dodatkowe środki na zadanie. 

2016 
Ze względu na poprawę warunków atmosferycznych wznowiono prace budowlane.  
Termin zakończenia zadania - koniec marca 2016. 

 

12/14/2014 
Przebudowa boiska trawiastego przy ulicy Techników 5  
i rozwój infrastruktury sportowej Zadanie zrealizowane 

Środki na realizację zadania 144 500,00 zł Wydział Edukacji 
Wartość kosztorysowa projektu przekraczała kwotę 41.000,00 zł, to jest zaplanowaną na początku roku. W związku 
z powyższym złożono wniosek do Prezydenta miasta Katowice o zwiększenie planu na realizację tego zadania, o kwotę 
103.500,00 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 442/2015 z dnia 22 września 2015r., zostały przyznane dodatkowe 
środki, na wyżej wymienione zadanie, w kwocie 103.500,00 zł. W dniu 24.09.2015r. powołano Zarządzeniem Dyrektora komisję 
przetargową. W dniu 29.09.2015r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło dnia 
28.10.2015 r., a umowę podpisano w dniu 10.11.2015r., na kwotę 109.734,54 zł. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót 
nastąpiło w dniu 12.11.2015r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 597 z dnia 18 grudnia 2015 r.  kwota 
101.761,09 zł (w tym kwota nadzoru budowlanego 3.000,00 zł), zostało przełożone na rok 2016. Powodem opóźnienia prac jest 
późne rozstrzygnięcie przetargu i przede wszystkim niekorzystne warunki atmosferyczne - okres zimowy. 

2016 
10% robót wykonano w 2015r. 90% robót przeniesiono na 2016r. Od 22 marca 2016r. rozpoczęto  roboty ziemne, a od 28 
kwietnia rozpoczęto montować piłkochwyty ,bramki ,ławki, stojaki na rowery. Na 10 maja wyznaczono rozpoczęcie procedur 
odbioru, 12 maja podpisano protokół  odbioru robót. 

 

1/22/2014 
Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta  
w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz  
niezbędną infrastrukturą 

 

Środki na realizację zadania 280 000,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej 
Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami w kierunku akceptacji posiadanego już wcześniej projektu. W związku z protestami 
mieszkańców i zaskarżeniem realizacji projektu do SKO prace zostały wstrzymane a środki zostały przesunięte na rok 2016 
w ramach WPF. W związku z postanowieniem Prezydenta Miasta Chorzowa, który na okres 9 miesięcy zawiesił postępowanie 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla parku nad rzeką Mleczną w Katowicach Podlesiu Zakład Zieleni Miejskiej zawiesił 
realizację zadania.  

 

 


