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Budżet obywatelski w Dzielnicy III
Obecnie w wydziałach Urzędu Miasta
Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych trwa weryfikacja 29 projektów, które złożyli mieszkańcy Dzielnicy III do dzielnicowego budżetu obywatelskiego. Radni
z Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy III uznali,
że każdy z nich – jako projekt obywatelski
poparty podpisami 15 lub więcej mieszkańców - ma prawo do oceny merytorycznej
przez urzędników i zaopiniowaliśmy je pozytywnie, przekazując do odpowiednich komórek miejskich.

Część z projektów to powtórzenie dobrych pomysłów z ubiegłych lat, którym bardzo niewiele zabrakło do realizacji: ogródek
społeczny przy ul. Ślicznej, biblioteka w Szkole Podstawowej nr 95, remont infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 64, Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Starszym
i Niepełnosprawnym, nauka pierwszej pomocy, czy plac do gry w bule. Część dotyczy
tradycyjnie infrastruktury drogowej i chodników, rozwiązań komunikacyjnych, komunikacji zbiorowej, infrastruktury sportowej,
a także zieleni i zajęć sportowych. Część
zaś przykuwa uwagę niecodziennością idei,
jak np. projekt montowania uli pszczelich

na dachach, rodzinne rowery cargo, czy
też likwidacja lub przeniesienie placu zabaw przy ul. Cieślewskiego, który powstał
w grudniu 2016 r. właśnie w wyniku… budżetu obywatelskiego wcześniejszej edycji.
O tym, czy wygrają wspomniane wyżej
projekty, czy też atrakcyjnie brzmiące tytuły
projektów, jak np. „Obudź w sobie mistrza”,
„Pogromcy nudy”, czy „Rodzinne soboty
w MDK”, zadecydują mieszkańcy w głosowaniu internetowym lub papierowym, które
odbędzie się od 17 do 30 czerwca 2017 r.
Wcześniej, bo na początku czerwca poznamy decyzję Urzędu Miasta Krakowa, który
wskaże, jakie projekty spełniają warunki
formalno-prawne i zostaną dopuszczone
do głosowania. Rada Dzielnicy III na budżet
obywatelski przekazała kwotę 200 tys. zł,
co stawia nas w ścisłej czołówce rad dzielnic krakowskich.
Ze szczegółami wszystkich tegorocznych projektów dzielnicowych oraz ogólnomiejskich można zapoznać się na stronach
www.budzet.dialoguj.pl, zaś na stronie www.
budzet.krakow.pl można znaleźć informacje
o realizacji wcześniej wybranych projektów.
Mateusz Drożdż
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony

BIURO RADY DZIELNICY III
Zaprasza w porach przyjęć
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10.00 – 13.00
telefon i faks: 12 412 49 13
e-mail: rada@dzielnica3.krakow.pl
www.dzielnica3.krakow.pl

DYŻURY RADNYCH DZIELNICY III:
ANIELA DIRKS
Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w środy w godz. 17.00-18.00
MATEUSZ DROŻDŻ
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
PIOTR MOSKAŁA
Członek Zarządu
DANIEL WIŚNIOWSKI
Członek Zarządu
Jednoosobowe dyżury wymienne
Wiceprzewodniczącego i Członków Zarządu
w czwartki w godz. 17.00-18.00
MACIEJ KALEMBA
Członek Zarządu
w pierwsze środy miesiąca w godz.
17.00-18.00
w Integracyjnym Klubie Kultury Olsza
przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 96

Darmowe dyżury prawne
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony zaprasza na darmowe dyżury prawne, które
odbywają się w drugą i trzecią środę miesiąca.
Najbliższy będzie miał miejsce 14 czerwca 2017 r., gdy w godz. 14-17 będzie dyżurował prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa, która mieści się przy ul.
Skawińskiej 22/5, 31-066 Kraków, tel. 12 633 19 86, 501 189 800, e-mail: kancelaria@
rembiesa.pl. W kolejną środę 21 czerwca 2017 r. w godz. 17-18 dyżur będzie pełnił
prawnik z kancelarii adwokackiej.
Marek Zborowski
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STANISŁAW SKRZYŃSKI
Przewodniczący Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej
i Budownictwa
w pierwsze poniedziałki miesiąca
w godz. 17.00-18.00
MAŁGORZATA JANIEC
Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych
w pierwsze środy miesiąca
w godz. 17.00-18.00
PAWEŁ WÓJCIK
Przewodniczący Komisji Promocji,
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
we wtorki w godz. 17.00-18.00
HENRYK REDKIEWICZ
Przewodniczący Komisji Kultury i Zabytków
w pierwsze środy miesiąca
w godz. 15.00-17.00
w siedzibie PAL „Ugorek” przy ul. Ugorek 1
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Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony nie ponosi
odpowiedzialności za nieobecność radnych na
wyznaczonych przez nich dyżurach.

