INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
PROJEKTY OSIEDLOWE – KOMOROWICE KRAKOWSKIE
NR
KOLEJNY

NR OBB
KOMOROWICE
KRAKOWSKIE

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

1

14-OBB
001

Andrzej Kraus

2

14-OBB
002

Adam Mikrut

TYTUŁ / OPIS

Urządzenia sportowe - siłownia
zewnętrzna/
W Parku w Komorowicach
Krakowskich obok Kościoła pw. św.
Jana Chrzciciela projektodawca
proponuje zamontowanie urządzeń
sportowych takich jak: stół do ping ponga, siłownia zewnętrzna oraz
zagospodarowanie terenu wokół w:
ławki, kosze na śmieci oraz wykonać
specjalną nawierzchnię pod
urządzeniami. Z odremontowanego
Parku i sprzętu w nim znajdującego się
będą korzystali wszyscy mieszkańcy.
Budowa chodnika na ulicy
Barkowskiej/ Realizacja tego projektu
rozwiąże czynniki bezpieczeństwa i
ułatwi poruszanie się pieszych po ulicy,
a kierowcom zapewni komfort jazdy.
Budowa chodnika jest niezbędna i
konieczna do realizacji, gdyż tą ulicą
poruszają się dzieci do szkoły i z
powrotem, korzysta z niej osoby starsze.
Oświetlenie na tej ulicy również nie jest
dostateczne, a poniżej skrzyżowania z
ulicą Dusznicką przy znajdujących się
tam posesjach nie ma oświetlenia.
Zupełne ciemności panują przy zjeździe
od posesji nr 61, 61A, 63, 65 w ul.
Barkowską. A jeden „próg", który
znajduje się poniżej skrzyżowania z ulicą
Dusznicką nie spełnia warunków
zupełnego bezpieczeństwa. W okresie
jesienno - zimowym, przy zapadającym
zmroku lub podczas deszczu, mgły,
zadymce - przechodnie są prawie
niewidoczni. Także na tej ulicy jest

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI*

OCENA
MERYTORYCZNA
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

Park obok Kościoła
pw. św. Jana
Chrzciciela

60.000

Pozytywna

Chodnik na ulicy
Barkowskiej powinien
rozpoczynać się od
parkingu zakładu
fryzjerskiego na ul.
Barkowskiej do 100
metrów w kierunku ul.
Bystrej.

75.000

Pozytywna
(możliwa jest realizacja
zadania na odcinku ok. 75
mb.)

INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
PROJEKTY OSIEDLOWE – KOMOROWICE KRAKOWSKIE
NR
KOLEJNY

3

NR OBB
KOMOROWICE
KRAKOWSKIE

14-OBB
003

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

Michał Lepianka

TYTUŁ / OPIS

umiejscowiona droga rowerowa, co
sygnalizuje jedynie znak drogowy. Na
jezdni nie jest ona oznaczona czy
wydzielona w jakikolwiek sposób, a
mieszkańcy rowerami też jeżdżą. To
naprawdę cud, że jak do tej pory nie
doszło tu do tragicznego wypadku.
Koniecznym więc jest tutaj budowa
takiego chodnika choćby tylko po jednej
stronie ulicy Barkowskiej.
"Czytaj bez przeszkód - słuchaj w
każdym miejscu" - projekt dotyczący
zakupu książek z dużą czcionką i
audiobooków dla biblioteki w
Komorowicach Kr. - filii Książnicy
Beskidzkiej/ Realizacja projektu
zakupu książek z serii "Duże litery" i
audiobooków rozwiąże problem ludzi z
dysfunkcją wzrokową, którzy "kochają"
czytać. Sprawi, że biblioteka stanie się
nowoczesna, przyjazna, bliższa życiu.
Uatrakcyjni ofertę dla czytających w
fotelu i tych, którzy słuchają, jak inni
czytają jadąc samochodem bądź
wykonując prace domowe.

LOKALIZACJA

filia Książnicy
Beskidzkiej w BielskuBiałej (Komorowice
Kr.)

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI*

15.000

OCENA
MERYTORYCZNA
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

Pozytywna

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD.

