Dz-07.0021.5.2017
Uchwała nr XXXII/291/2017
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII
Zwierzyniec na rok 2018
Na podstawie § 70 ust. 2 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII zwierzyniec w Krakowie (Dz. Urz. Woj.
Mał. z 2014 r. poz. 1843) Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wstępną listę zadań do realizacji w 2018 r. uwzględniającą rozdysponowanie
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
Szczęsny Filipiak

Uzasadnienie:
Podjęcie uchwały ma na celu ustalenie wstępnej listy zadań wskazanych przez Dzielnicę VII Zwierzyniec do
realizacji w roku 2018, na podstawie której jednostki realizujące zadania zaopiniują je oraz wykonają
kosztorysy zadań według podanej kolejności do wysokości dwukrotności kwoty przeznaczonej na zadania.

Załącznik do Uchwały nr XXXII/291/2017
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 16 maja 2017 roku
lp.

NAZWA ZADANIA

A

PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW ORAZ PRZEDSZKOLI

1

1) Przedszkole nr 76 - projekt wraz realizacją zagospodarowania ogrodu (WPF: 2016 – wykonanie projektu
12 000 zł, 2017 – realizacja 35 000 zł, 2018 – realizacja 55 000 zł)
2) Szkoła Podstawowa nr 31 - wykonanie ekspertyzy wraz z programem naprawczym sali gimnastycznej (WPF:
2016 r. - wykonanie ekspertyzy 35 000 zł., 2018 r. – prace naprawcze 100 000 zł)
3) Szkoła Podstawowa nr 32 - malowanie klatki schodowej oraz dostosowanie wysokości balustrad do przepisów
4) Szkoła Podstawowa nr 31 – ocieplenie stropu nad salami na II piętrze
5) Szkoła Podstawowa nr 48 - dostosowanie wysokości balustrad do przepisów wraz z założeniem krat
6) Szkoła Podstawowa nr 72 - wykonanie wentylacji nawiewnej kotłowni
7) Przedszkole nr 78 (Filia) - remont schodów zewnętrznych
8) Przedszkole nr 78 (Filia) – przebudowa komina kotłowni
9) Szkoła Podstawowa nr 48 - remont sanitariatów – I etap
10) Szkoła Podstawowa nr 31 – montaż zasuwy burzowej
11) Przedszkole nr 78 - malowanie sal i pomieszczeń
12) Przedszkole nr 9 – wymiana nawierzchni tarasu
13) Szkoła Podstawowa nr 72 - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
14) Szkoła Podstawowa nr 48 – izolacja pionowa fundamentów
15) Przedszkole nr 78 - cyklinowanie i wymiana podłogi w salach
16) Szkoła Podstawowa nr 32 - wymiana drzwi wewnętrznych
17) Szkoła Podstawowa nr 32 - malowanie ścian wewnętrznych sali gimnastycznej
18) Szkoła Podstawowa nr 72 - malowanie ścian wewnętrznych oraz klatki schodowej
19) Przedszkole nr 76 – remont ogrodzenia
20) Przedszkole nr 9 - malowanie sal i pomieszczeń
21) Przedszkole nr 78 - wymiana drzwi wewnętrznych

ZEO

265 000 zł

2

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 - malowanie klatki schodowej oraz dostosowanie wysokości balustrad
do przepisów
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 – wymiana okien – kontynuacja

ZSO nr 18

35 000 zł

REALIZATOR

PROPONOWANA
KWOTA

(300 000)

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 – rozbudowa oświetlenia boisk
B
1

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: OGRÓDKÓW
ZIELEŃCÓW, SKWERÓW
1) Rewitalizacja skweru – ul. Komorowskiego przy Placu Na Stawach
2) Rewitalizacja skweru – ul. Senatorska
3) Rewitalizacja skweru – ul. Dunin-Wąsowicza
4) Rewitalizacja skweru – ul. Syrokomli przy ul. Kościuszki

JORDANOWSKICH,

C

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

1

Remonty dróg i chodników realizowane przez firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania środków finansowych na
terenie Dzielnicy VII według kolejności wskazanej przez Dzielnicę:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ul. Salwatorska – remont chodnika na odcinku od ul. Mlaskotów do ul. Prusa (po lewej stronie)
róg ul. Fałata i ul. Mlaskotów – połączenie chodników
ul. Koło Strzelnicy – wykonanie krawężników od ul. Poręba do Ortopedicum (do istniejących obrzeży)
ul. Dojazdowa – remont chodnika na całej długości ulicy (patrząc od ul. Kościuszki po lewej stronie)
ul. Astronautów – remont chodnika wzdłuż posesji przy ul. Księcia Józefa 357
ul. Kasztelańska – budowa miejsc postojowych (ażur)
ul. Skibowa – nakładka na odcinku od ul. Jodłowej do końca drogi należącej do miasta oraz budowa miejsc
postojowych przy wjeździe na ogródek jordanowski (kostka)
ul. Hoffmana – nakładka i remont chodnika na odcinku wykonanym aktualnie z trylinki
ul. Olszanicka – remont chodnika przy przystanku autobusowym na odcinku od ul. Pod Skałą do planowanego
przejścia dla pieszych
ul. Kasztelańska – remont chodnika na odcinku od ul. Wyczółkowskiego w kierunku Salwatora (do
pierwszego zjazdu)
ul. Rogalskiego – remont nakładki od skrzyżowania z ul. Podłącze do końca ulicy
ul. Insurekcji Kościuszkowskiej – utwardzenie nawierzchni ulicy
ul. 28 lipca 1943 r. – remont chodnika na odcinkach od wysokości budynku nr 2 do wjazdu do delikatesów (po
prawej stronie) oraz od wysokości budynku nr 2 do skrzyżowania z ul. Poręba (po lewej stronie)
ul. Olszanicka – remont chodnika na odcinku od ul. Raczkiewicza do ul. Becka
ul. Złota – nakładka na odcinku od Rudawy do skrzyżowania z ul. Pększyca-Grudzińskiego
al. Kasztanowa – remont chodnika po prawej stronie wraz z jezdnią na odcinku od al. Modrzewiowej do

( 120 000 )
ZZM

120 000 zł

(1 360 465)
ZIKIT

1 190 465

17)
18)
19)
20)
21)

2

pierwszego wjazdu za zatoką autobusową
al. Modrzewiowa – budowa chodnika oraz miejsc postojowych na odcinku od wjazdu do Centrum
Rehabilitacji do ul. Jeleniowej
ul. Orla – budowa akodrenu
ul. Kogucia – remont ulicy na odcinku od ul. Jesionowej do posesji nr 7A
ul. Olszanicka – remont chodnika na wysokości posesji nr 5E (po prawej stronie)
skrzyżowanie ulic Dunin-Wąsowicza i Syrokomli – wymiana nawierzchni na wysokości budynków przy
ul. Dunin-Wąsowicza 2-4

Budowa oświetlenia ulicznego:

ZIKIT

120 000

ZIKIT

50 000

1) ul. Księcia Józefa „boczna”, poniżej budynku nr 114 – dobudowa oświetlenia na odcinku przed słupkami
(2 słupy)
2) ul. Astronautów (przy garażach), działka nr 160/24, Obr. 20 Krowodrza – dobudowa oświetlenia (2 słupy)
3) pętla autobusowa przy ul. Rzepichy – montaż dowieszki na istniejącym słupie
4) ul. Skibowa – dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej przy wjeździe na
ogródek jordanowski (2 słupy)
5) ul. Powstania Styczniowego – budowa oświetlenia od ul. Jantarowej do kolejki
6) ul. Astronautów – doświetlenie chodnika pomiędzy blokami naprzeciwko nr 14 (1 słup)
7) ul. Rzepichy (za skrzyżowaniem z ul. Leśmiana jadąc od strony Ronda Chełmskiego) – dobudowa oświetlenia
od strony ul. Jagiełka (2 słupy)
8) ul. Korzeniowskiego „boczna” – budowa oświetlenia
9) ul. Leśmiana nr 4-6 – dobudowa oświetlenia (2 słupy)
10) ul. Wioślarska – dobudowa oświetlenia na końcu ulicy przy wale (1 lampa)
11) ul. Sokola – budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego (ok. 200 mb)
12) ul. Rogalskiego – budowa oświetlenia końcowego odcinka ulicy (ok. 100 mb)
13) ul. Czajek – dobudowa oświetlenia za nr 3 (1 słup)
14) ul. Pod Sikornikiem – budowa oświetlenia wzdłuż wału kulochwytu
15) ul. Benedyktowicza – budowa oświetlenia
3

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego według wskazań Dzielnicy

D

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OSIEDLOWEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

( 20 000)

1

I REKREACYJNEJ
Remont schodów wraz z wyłożeniem tarasu płytkami w budynku KS Zwierzyniecki

E

LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE

1

Organizacja oraz współorganizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy VII

F

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW „BEZPIECZNY
KRAKÓW”
Zakup materiałów profilaktycznych (kamizelki, breloki i opaski odblaskowe, książki itp.)

1
2

3

Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i festynów oraz akcji wakacyjnych i ferii zimowych
organizowanych przez SMMK w ramach działań profilaktycznych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z
Dzielnicy VII
Zakup liny półstatycznej w oplocie kewlarowym (200 m)

ZIS

(50 000)
Centrum Kultury
„Dworek
Białoprądnicki”

2

3

4
5

Dofinansowanie zajęć z hipoterapii i rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu
Dzielnicy VII Zwierzyniec w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” - filia MDK „Dom Harcerza”
Współfinansowanie Integracyjnego Dnia Dziecka w Olszanicy w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej
„Tabun” - filia MDK „Dom Harcerza”
Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” - filia
MDK „Dom Harcerza”
Spotkanie integracyjne wigilijne dla osób starszych, niepełnosprawnych i najuboższych - mieszkańców Dzielnicy
VII
Spotkanie integracyjne wielkanocne dla osób starszych, niepełnosprawnych i najuboższych - mieszkańców
Dzielnicy VII

50 000 zł

( 9 700 )
SMMK

2 000 zł

SMMK

2 500 zł

KM PSP

5 200 zł

G DZIELNICOWE PROGRAMY WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1

20 000zł

(123 400)
MDK
Dom
Harcerza
MDK
Dom
Harcerza
MDK
Dom
Harcerza
MOPS
Filia nr 7
MOPS
Filia nr 7

12 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
2 000 zł
2 000 zł

6

20 000 zł

Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym - mieszkańców Dzielnicy VII

MOPS
Filia nr 7
MOPS
Filia nr 7

Terapia zajęciowa dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy ul. Focha 39b

MDDPS

3 000 zł

9

Wyjazdy krótkoterminowe, integracyjno-terapeutyczne dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora
MDDPS przy ul. Focha 39b

MDDPS

7 000 zł

10

Cykl imprez dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy ul. Focha 39b

MDDPS

5 000 zł

MDDPS

4 000 zł

SO

35 000 zł

ZIKiT

22 400 zł

7
8

Zakup leków dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych mieszkających na terenie Dzielnicy VII

Dofinansowanie działalności ogólnousprawniającej dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS
przy ul. Focha 39b
Organizacja wydarzeń, zajęć, wyjazdów o charakterze integracyjnym, rehabilitacyjnym czy terapeutycznym dla
12 osób niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec – otwarty konkurs ofert z zakresu osób
niepełnosprawnych
11

Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych, dostosowanie peronów
13 przystankowych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według wskazań
Dzielnicy
H DZIELNICOWE PROGRAMY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

3 000 zł

(25 000)

1

Program wykrywania wad postawy u dzieci ze szkół podstawowych z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej
wraz z gimnastyką korekcyjną

BZ

14 000 zł

2

Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych – wczesne rozpoznanie dysplazji stawów
biodrowych u niemowląt zamieszkałych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec

BZ

8 000 zł

3

Ochrona i promocja zdrowia – organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII

BZ

3 000 zł

I
1

DZIELNICWE PROGRAMY WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY,
KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
Zakup kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami dla KKW 1929

(131 000)
ZIS

12 000 zł

2
3
4
5

Zakup sprzętu sportowego dla RzKS Juvenia według wskazania klubu
Zakup silnika do łodzi treningowo- asekuracyjnej dla KS Nadwiślan
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 - wykonanie tynków oraz położenie płytek podłogowych w
pomieszczeniach przyziemia
Konkursy szkolne na terenie dzielnicy

6

Bieżąca działalność Klubów Kultury

7

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział ul. Królowej Jadwigi 41 – działalność bieżąca

J

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA OBSZARZE DZIELNICY

1

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych
(z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec (z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19a ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

2

K KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY
1
Zadania z zakresu komunikacja z mieszkańcami
2
Remont, modernizacja lub wymiana tablic informacyjnych Rady Dzielnicy według wskazań Dzielnicy
L

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA RADY I ZARZĄDU DZIELNICY

Ł

POZOSTAŁE WYNIKAJACE Z ZAPISÓW STATUTÓW
Budżet Obywatelski
SUMA:

1

*Kwoty minimalne: lit. A-D 1 727 296,00 zł, lit. G 123 378,00 zł. Kwoty maksymalne: lit. K oraz L po 49 351,00 zł.

ZIS
ZIS
BURSA 1

12 000 zł
15 000 zł
40 000 zł

ZEO

17 000 zł

Centrum
Kultury
„Dworek
Białoprądnicki”

20 000 zł

MHMK

15 000 zł
(30 000)

SP

18 000 zł

SP

12 000 zł

BR
ZIKIT

(48 000)
40 000 zł
8 000 zł

(250 000)
250 000 zł
2 467 565 zł

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
Szczęsny Filipiak

