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Zdaniem Przewodnicz¹cego:

Czy bud¿et Obywatelski sprawdzi³ siê w Bieñczycach

Na temat Bud¿etu Obywatelskiego
wypowiada³em siê ju¿ kilka razy i
myla³em, ¿e nie bêdê musia³ kolejny
raz wyjaniaæ moich w¹tpliwoci z nim
zwi¹zanych. Ostatnio dowiedzia³em siê,
¿e idea BO zosta³a zapocz¹tkowana w

Brazylii. Mieszkañcy
pewnej, zaniedbanej miejscowoci nie mog¹c doczekaæ siê realizacji swoich wniosków przez lokalne w³adze wymusili na
niej przeznaczenie znacznej czêci bud¿etu na zadania przez nich zg³oszone i takim sposobem narodzi³ siê pomys³ Bud¿etu
Obywatelskiego. Z tego
co s³ysza³em, koncepcjê tê
na grunt krakowski próbuje przenieæ Radny Miasta
Krakowa Dominik Jakowiec. Sama inicjatywa BO
dobrze siê kojarzy, bo
obywatelskoæ to obecnie
bardzo chwytliwe has³o.
Jednak pytam czy nale¿y zmuszaæ ludzi do obywatelskoci? W Brazylii by³a
to oddolna inicjatywa mieszkañców, a
w Krakowie, jak widaæ, to niektórzy
miejscy rajcowie forsuj¹ ten pomys³.
Mieszkañcy nie s¹ przekonani do tej

inicjatywy o czym wiadczyæ mo¿e
bardzo niska frekwencja. W I edycji
udzia³ w g³osowaniu bra³o tylko 10%
osób uprawnionych, a w II edycji ju¿
tylko 7,5%. Dlaczego to tak wygl¹da?
S¹dzê, ¿e w gruncie rzeczy wiêkszoæ
potrzeb krakowian jest realizowana i
mieszkañcy s¹ zadowoleni, dlatego nie
widz¹ potrzeby, aby samemu siê anga¿owaæ w Bud¿et Obywatelski. Pewnie
nie wszyscy wiedz¹, ¿e na promocjê III
edycji Rada Miasta Krakowa planuje
wydaæ a¿ 450 000 z³ z za³o¿eniem, ¿e
uzyska w ten sposób frekwencjê wynosz¹c¹ 12,5%. Pytam, czy warto wydawaæ tyle publicznych pieniêdzy, by
uzyskaæ taki marny wynik? Czy Bud¿et
Obywatelski ma sens skoro trzeba do
niego, a¿ tak mocno zachêcaæ mieszkañców? W tym miejscu wyjaniê, dlaczego Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce
przeznaczy³a na BO  2016 r. kwotê 40
000 z³. Otó¿ procedura zwi¹zana ze
z³o¿eniem wniosku, jego weryfikacj¹, a
póniej g³osowaniem i w koñcu realizacj¹ anga¿uje bardzo du¿¹ liczbê

urzêdników oraz pracowników jednostek miejskich, a tak¿e radnych dzielnicowych. W II edycji Bud¿etu Obywatelskiego okaza³o siê, ¿e w Bieñczycach wszystkie zwyciêskie projekty
zg³osili radni Szesnastki obecnej kadencji. Po co wiêc ca³a ta machina?
Przecie¿ radny mo¿e takie zadanie
zg³osiæ na Sesji Rady Dzielnicy i te¿
by³oby zrealizowane bez potrzeby anga¿owania dodatkowych rodków na
przeprowadzenie ca³ej procedury. Idea
BO jest taka, aby zadania zg³aszali
mieszkañcy danej dzielnicy. Pomys³odawcy jednak nie zabezpieczyli tego
projektu przed mo¿liwymi nadu¿yciami
wynikaj¹cymi z tego, i¿ osoba zg³aszaj¹ca jakie zadanie pozostaje do koñca
anonimowa. Podobnie jak wczeniej, w
tej edycji równie¿ nie ma mo¿liwoci
sprawdzenia czy osoba g³osuj¹ca
mieszka na terenie danej dzielnicy. Istnieje wiêc ryzyko, ¿e osoba, która posiada z jakiego ród³a dane osobowe
mieszkañców mo¿e je wykorzystaæ,
aby przeforsowaæ jaki swój projekt.

U¿ytek ekologiczny, czy ekologiczna bomba!
Znajduj¹cy siê na terenie Dzielnicy XVI Bieñczyce Staw przy Kaczeñcowej, o powierzchni 0,82 ha, jest jednym z mniejszych krakowskich u¿ytków
ekologicznych. To miejsce niezwykle urokliwe, a jednoczenie bardzo zaniedbane. Mocno zanieczyszczony zbiornik czêsto odstrasza potencjalnych spacerowiczów.
Kto odwiedza³ to miejsce, ten wie,
kto jeszcze nie mia³ okazji widzieæ stawu, niech uwierzy, ¿e tkwi w nim
ogromny potencja³. Niestety, jak to czêsto bywa, jest to potencja³ zupe³nie niewykorzystany.  Staw jest bardzo zanieczyszczony. Nie wiem, czy to u¿ytek
ekologiczny, czy mo¿e raczej ekologiczne bomba? mówi przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy XVI, Andrzej Buczkowski i dodaje  W stawie p³ywa ca³a
masa mieci, mo¿na tu zauwa¿yæ sprzêt
RTV - osobicie widzia³em p³ywaj¹cy w
stawie stary telewizor, jest ca³a masa
butelek, worków, s¹ te¿ drobne, ale jak¿e ¿enuj¹ce mieci , np. zu¿yte prezerwatywy! Tak nie mo¿e byæ! Odpowiedzialna jednostka powinna oczyciæ to
miejsce! Prosilimy, interweniowalimy
w ZIKiT-cie, niestety, bez odzewu! Staw
trzeba koniecznie oczyciæ, a jeli nie,
to zasypaæ i wykorzystaæ teren w inny
sposób.
Z informacji uzyskanych w ZIKiT-cie
wynika, ¿e staw przy ul. Kaczeñcowej
by³ czyszczony w pierwszym tygodniu
stycznia oraz oko³o 20 stycznia 2016
roku. Niestety, efektów tej pracy nie
widaæ w terenie, co potwierdza przeprowadzona w dniu 19 lutego przez
radn¹ tego miejsca, Agnieszkê £o,

wizja w terenie. Zauwa¿a to równie¿
ZIKiT, który informuje, ¿e po przeprowadzonej wizji w terenie w dniu
17.02.2016 r. stwierdzono, ¿e konieczne jest kolejne oczyszczenie stawu ze
mieci. W zwi¹zku z powy¿szym odpowiedni dzia³ ZIKiT-u oczyci w/w staw
w pierwszej po³owie marca 2016 r. Z
czego wynika sytuacja, ¿e zbiornik
wymaga tak czêstych interwencji? Zakres prac prowadzonych przez ZIKiT
to oczyszczanie ze mieci i odpadów z
pasa terenu przyleg³ego do tego zbiornika wodnego o szerokoci 5m oraz
pasa przybrze¿nego wody o szerokoci
5 m. - informuje Paulina Polak z ZIKiT-u. Niestety, nie ma rodków na to,
by staw odmuliæ oraz wyczyciæ jego
dno. Oczywicie, gdyby ludzie nie
wyrzucali tu mieci, staw nie by³by
zanieczyszczony. Na obecnym etapie
wymaga on jednak powa¿nych nak³adów i bardziej kompleksowych dzia³añ.
Warto dodaæ, ¿e w pobli¿u stawu
znajduje siê budynek, który kilka lat
temu miasto przekaza³o harcerzom,
Szczepowi Bartoszowcy. Docelowo w
tym miejscu ma powstaæ hostel o ³¹cznej powierzchni 700 metrów kwadratowych. W ci¹gu najbli¿szych lat miasto
przeznaczy na ten cel 600 tys z³otych,

Worki na mieci, puste butelki  podczas wizji przeprowadzonej 19 lutego b.r.
okaza³o siê, ¿e staw jest pe³en mieci...
z czego 150 tys w 2016 roku.  Tu
bêdzie przyje¿d¿aæ m³odzie¿ z ca³ej
Polski, a mo¿e nawet z ca³ego wiata.
To miejsce mo¿e i powinno staæ siê
wizytówk¹ Bieñczyc, nie mo¿e zatem
pozostaæ w obecnym stanie. M³odzie¿
mieszkaj¹ca w hostelu nie mo¿e poznawaæ Bieñczyc, a tym samym Krakowa,
przez pryzmat stawu, w którym obok
kaczek p³ywaj¹ mieci i wokó³ którego
jest po prostu brudno! Ta sytuacja musi
siê zmieniæ  apeluje przewodnicz¹cy
Bieñczyc,  Andrzej Buczkowski.
Nadziejê na zmianê daje przekazanie
tego terenu pod opiekê Zarz¹dowi Zieleni Miejskiej, które ma nast¹piæ jeszcze w tym roku. Czy jednak ta zmiana
przyniesie oczekiwane efekty? Na pytanie o plany dotycz¹ce tego miejsca

przedstawiciel ZZM odpowiada: Plany
wynikaj¹ z niew¹tpliwych potrzeb, ale
i realiów umo¿liwiaj¹cych ich realizacjê w bli¿szej lub dalszej perspektywie
czasu. Wymagaj¹ zoptymalizowania
dzia³añ zarz¹dczych, ale niezbêdnym
warunkiem jest zapewnienie wystarczaj¹cych rodków finansowych. Nawet
przy bardzo powa¿nie branych pod
uwagê mo¿liwociach ubiegania siê o
dofinansowanie, np. na rewitalizacjê
stawów ze róde³ zewnêtrznych, nale¿y
przy du¿ych przewidywanych kosztach
projektu, posiadaæ odpowiednio wysoki wk³ad w³asny. Maj¹c to na wzglêdzie, koniecznym wydaje siê podzielenie kierunków planowania na dzia³ania
dorane, zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem, maj¹cym na celu przynajmniej

My jako radni dzielnicy, wybrani przez
obywateli w wyborach bezporednich,
aby reprezentowaæ ich interesy i realizowaæ ich potrzeby wystêpuj¹ce w
konkretnym miejscu, nie mamy ¿adnego wp³ywu na to, co mo¿e powstaæ w
naszym okrêgu wyborczym. Mylê, ¿e
skoro radny dzielnicowy jest wybierany w ma³ych okrêgach wyborczych to
on zna najlepiej swój rejon i wie co
nale¿y w nim zrobiæ i co chce w nim
zrobiæ w trakcie swojej kadencji. Ma
wp³yw na podleg³y mu teren, a mieszkañcy maj¹ wp³yw na niego, gdy¿ 
jak zauwa¿y³ Radny Dominik Jakowiec w wypowiedzi dla Gazety Wyborczej z dnia 22.02.2016 r.  w kolejnych
wyborach mog¹ go rozliczyæ kartk¹
wyborcz¹. Natomiast na anonimowego
cz³owieka, który zg³osi niechciany
przez mieszkañców projekt w Bud¿ecie
Obywatelskim nikt nie ma ¿adnego
wp³ywu.
Andrzej Buczkowski
Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce
niepogarszanie wizerunku tego miejsca,
jak i przewidywane, dalekowzroczne
dzia³ania o charakterze d³ugofalowym,
zale¿ne od powodzenia w pozyskiwaniu
rodków bud¿etowych.
W ramach najbli¿szych niezbêdnych
dzia³añ, poza mo¿liwie jak najszybszym
posprz¹taniem otoczenia stawu, systematycznym opró¿nianiu koszy na mieci i wywo¿eniem odpadów, przewidywane s¹ prace pielêgnacyjne zieleni
niskiej i wysokiej.
Niestety, w tej odpowiedzi brakuje
konkretów! Nie wiadomo czego i kiedy mo¿na oczekiwaæ. Radna miejsca,
Agnieszka £o, spotka³a siê nad stawem z przedstawicielami ZZM, którzy
po obejrzeniu stanu faktycznego potwierdzili koniecznoæ uporz¹dkowania
terenu. Czy jednak co z tego wyniknie? Pozostaje powiedzieæ: po¿yjemy
zobaczymy i obiecaæ, ¿e Rada Dzielnicy XVI bêdzie sprawê monitorowaæ. 
Wielu mieszkañców pobliskich bloków
wykorzystuje to miejsce w celach rekreacyjnych, rodzice z ma³ymi dzieæmi
przychodz¹ karmiæ kaczki, starsze osoby posiedzieæ na ³aweczce nad stawem.
Dopilnujemy, aby teren zosta³ posprz¹tany  obiecuje Agnieszka £o, przypomina równie¿, ¿e kilka lat temu z inicjatywy Orodka Kultury im. C.K.
Norwida i Fundacji Fundusz Partnerstwa teren wokó³ stawu sprz¹tany by³
w ramach czynu spo³ecznego.  Jeli trzeba bêdzie powtórzymy akcjê, nie
mamy jednak odpowiedniego sprzêtu,
by wyczyciæ sam zbiornik, bêdziemy
naciskaæ, by zajê³y siê tym odpowiednie s³u¿by!  dodaje radna.
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