WNIOSKI ZŁOŻONE DO JBO 2020 Z NEGATYWNĄ OCENĄ FORMALNĄ
LP.

1

NAZWA ZADANIA

"Jaworznickie Centrum Mediacji" Wnioskodawcy:
Mistarz Jerzy, Komorowska-Czerwonka Barbara

KOSZTY ZADANIA
WSKAZANE PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ

OPIS ZADANIA WNIOSKODAWCY
Stworzenie Centrum Mediacji – miejsca, gdzie mieszkańcy
mogliby korzystać z porad w zakresie pozwów sądowych oraz
spraw pozasądowych – na kształt Centrów Arbitrażu i Mediacji,
które finansowane są w miastach wojewódzkich przez
Ministerstwo Sprawiedliwości.

442 800,00

NR DZIAŁKI/OBRĘB

UWAGI

WYNIK OCENY

nie dotyczy

Projekty nieinwestycyjne nie mogą przekraczać kwoty 200 tys zł – zadanie
niezgodne z definicją zadania publicznego oraz zapisami uchwały Rady
Miejskiej (rozdz. I ust. 3 pkt 2)

NEGATYWNA

WNIOSKI ZŁOŻONE DO JBO 2020 Z NEGATYWNĄ OCENĄ MERYTORYCZNĄ
LP.

NAZWA ZADANIA

1

"Rozbudowa istniejącego JBO w dzielnicy
Koźmin - strefa aktywności, nie tylko dla
najmłodszych" Wnioskodawcy: Dubiel Gabriela,
Racułt Paulina

2

"Budowa pasa drogowego tzw. prawoskrętu na
ulicy Szczakowskiej w kierunku Osiedla Stałego
na skrzyżowaniu ul. Szczakowskiej z ul.
Grunwaldzką" Wnioskodawcy: Gierek Zbigniew,
Gierek Henryk

3

"Budowa chodników dla pieszych przy ul.
Ciężkowickiej, udrożnienie odpływu wody
opadowej przy ul. Ciężkowickiej 52 (przy
przyjeździe kolejowym w dzielnicy Jaworzna –
Ciężkowice" Wnioskodawca: Jelonek-Kwapień
Beata

4

"Montaż sekundników – liczników
odmierzających czas do zmiany świateł na
skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją
świetlną" Wnioskodawcy: Mika Bogusław, Gierek
Zbigniew

5

"Jaworzno – miasto przyjazne kotom"
Wnioskodawcy: Pokuta Katarzyna, Młotkowska Ewa

KOSZTY ZADANIA PO
OCENIE MERYTORYCZNEJ

OPIS ZADANIA WNIOSKODAWCY

60 000,00

Rozbudowa o outdoor fitness siłownię plenerową, doposażenie
placu o piaskownicę oraz zasadzenie kliku drzew

150 000,00

Wykonanie dodatkowego pasa drogowego – prawoskrętu na ul.
Szczakowskiej na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką w kierunku os.
Stałego (Katowice).

5 400 000,00

Budowa chodników dla pieszych przy ul. Ciężkowickiej – ok. 3,4
km oraz udrożnienie odpływu wody opadowej przy posesji nr 52
(przy przejeździe kolejowym)

80 000,00

jak w tytule

140 000,00

Program działań obejmuje: 1) sterylizację, kastrację kotów wolno
żyjących i bezdomnych oraz zapewnienie opieki po zabiegach, 2)
poprawę stanu zdrowia kotów bezdomnych i wolno żyjących
poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej: finansowanie
szczepień, testów, leczenia i diagnostyki, zakup leków
suplementów, 3) zakup karmy, 4) zakup domków bytowych i
karmników, 5) przygotowanie materiałów edukacyjnych

6

"Doposażenie placu zabaw o miasteczko
rowerowe, wymiary 16x20m + plus rowerowy tor
przeszkód" Wnioskodawcy: Prusko Grzegorz,
Paszcza Dorota

40 000,00

Wykonanie miasteczka rowerowego (mobilnego) dla dzieci i
młodzieży. Miasteczko składać się będzie z gumowych mat,
znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych i plansz
edukacyjnych

7

"Strefa sportowo-rekreacyjna SKAŁKA – budowa
parkingu dla osób korzystających z istniejącego
obiektu" Wnioskodawca: Pycia Sebastian

60 000,00

Projekt zakłada budowę 20-30 miejsc parkingowych

NR DZIAŁKI/OBRĘB

OCENA
MERYTORYCZNA

UWAGI

WYNIK OCENY

DZ. 1613/5 OBR. KOŹMIN

MZNK

Przez działkę przebiega rurociąg wodny oraz
kanalizacja deszczowa, które uniemożliwiają
rozbudowę placu zabaw o kolejne elementy zabawowe
oraz siłowe w tej lokalizacji

NEGATYWNA

MZDIM

Realizacja zadania koliduje z planami miasta
dotyczącymi budowy ul. Nowoszczakowskiej, ponadto
wymaga przebudowy infrastruktury podziemnej, zmianę
synchronizacji ustawień sygnalizacji świetlnej na całej
długości ul. Grunwaldzkiej oraz ingerencję w działki nie
będące własnością Gminy

NEGATYWNA

MZDIM

Budowa chodnika na odcinku podanym we wniosku jest
kolizyjna z budową nowego wiaduktu drogowego w
Ciężkowicach – inwestycją realizowaną aktualnie przez
Polskie Linie Kolejowe. Kwota wynikająca z wyceny
zakresu rzeczowego wniosku znacznie przekracza
kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski

NEGATYWNA

ul. Obrońców Września 1939, ul. Wojska
Polskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Jana
Pawła II, ul. Krakowska

MZDIM

Sygnalizacje świetlne działające na skrzyżowaniach w
Jaworznie to sygnalizacje akomodacyjne. Wszystkie
działają jako odosobnione. Montaż liczników na
sygnalizatorach być może poprawia bezpieczeństwo i
płynność ruchu, ale wyłącznie przy sygnalizacji
stałoczasowej

NEGATYWNA

NIE DOT.

OŚ

Zadanie ujęte w budżecie Gminy oraz realizowane w
ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jaworzno”

NEGATYWNA

DZ. 3769/44

MZOPOW

Placówka (SP 22) nie ma możliwości zapewnienia
mieszkańcom nieograniczonego dostępu do
zakupionych urządzeń, w szczególności w godzinach
popołudniowych oraz dni wolne od zajęć szkolnych.
Realizacja zadania wymagałaby zatrudnienia
dodatkowego personelu do codziennej obsługi
miasteczka rowerowego – duże koszty utrzymania
zadania

NEGATYWNA

DZ. 8/28 OBR. 284

MZDIM

Zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na plany
Gminy polegające na scaleniu i sprzedaży zarówno
działki wskazanej przez wnioskodawcę jak i działek w
otoczeniu

NEGATYWNA

DZ. 27/25 OBR.145

ul. Ciężkowicka

8

9

10

"Budowa wieży widokowej na Chrząstówce w
pobliżu szpitala" Wnioskodawcy: Sędor Tomasz,
Guja Dorota

"Zdrowe stopy – zdrowy kręgosłup"
Wnioskodawca: Walczyk Dorian

"Rewitalizacja parku na Górze Piasku"
Wnioskodawca: Wojteczko Jacek

2 200 000,00

Wybudowanie wieży o wys. 27,5m, pięciu dużych balkonów
widokowych nadwieszonych poza obrębem klatki schodowej,
wybudowanie obok wiaty i miejsc do parkowania rowerów,
zabudowanie grilla, wykonanie monitoringu, montaż kilkunastu
budek dla ptaków na pobliskich drzewach, wykonanie instalacji
odgromowej

200 000,00

Darmowe badania ortopedyczne stóp w kierunku ukrytych
deformacji oraz patologii mających wpływ na stawy kolanowe,
biodrowe oraz kręgosłup dla każdego chętnego mieszkańca

180 000,00

Plan zakłada budowę boiska do gry w boule, zakup i montaż
betonowego stołu do tenisa oraz do gry w szachy. Wykonanie
małej siłowni i strefy fitness oraz placu zabaw dla najmłodszych.
Ewentualne wykonanie oświetlenia oraz montaż ławek z koszami
i stojaków na rowery

do 60 tys. zł

ZADANIA ZGŁOSZONE W RAMACH PULI
PRZYPADAJĄCEJ NA DOPOSAŻENIE
ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

do 2,2 mln zł

ZADANIA ZGŁOSZONE W RAMACH PULI
PRZYPADAJĄCEJ NA NOWE ZADANIA
OGÓLNOMIEJSKIE

DZ. 10 OBR. 1021

NIE DOT.

DZ. 149/1 OBR. 81

MZDIM + IM

Do 31.05.2024 r. teren Parku Chrząstówka objęty jest
tzw. „okresem trwałości projektu” w związku z
dofinansowaniem zadania pn. „Zagospodarowanie
terenów zieleni w Jaworznie – Park Chrząstówka” ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020. Budowa wieży widokowej skutkowałaby
spadkiem wielkości wskaźnika zieleni a w efekcie
zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami

NEGATYWNA

WZ

W związku z tym, że całkowity koszt zadania
nieinwestycyjnego to 200 tys zł – liczba osób mogących
skorzystać z badań jest ograniczona i oscyluje na
poziomie 2500 osób, przy koszcie jednostkowym 80 zł
za osobę. Zadanie niezgodne z definicją zadania
publicznego i zapisami uchwały Rady Miejskiej

NEGATYWNA

MZNK

Na terenie parku planowana jest sukcesywna wycinka
starego drzewostanu oraz nasadzenia
rekompensacyjne w jedynym miejscu z wolną
przestrzenią, która wskazana została na
umiejscowienie boiska do gry w boule oraz montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej. Zaproponowano
wnioskodawcy lokalizację zastępczą na zbiegu ulic
Zdrowia i Słonecznej – jednak wnioskodawca nie
wyraził zgody

NEGATYWNA

