Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa nr …z
dnia ……………..

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
pn. „ Budujemy ogród deszczowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wisła”
sporządzone w dniu 14.12.2020 r.
I.

Podstawowe informacje dotyczące inicjatywy:
1. Imiona i nazwiska wnioskodawców:

•

Łukasz Woźniak

•

Waldemar Boczar

2. Data zawarcia umowy i numer umowy:
Umowa zawarta w dniu 18.11.2020 r. nr ZZM/U/VI/76/NZ/675/2020
3. Termin realizacji inicjatywy:
Listopad – grudzień 2020
4. Miejsce realizacji inicjatywy:
Rodzinny Ogród Działkowy „Wisła”, ul. Longinusa Podbipięty
II.

Sprawozdanie merytoryczne ( sporządzane przez Wnioskodawców )
1. Opis wykonanej inicjatywy, grup odbiorców oraz wykorzystanego wkładu
osobowego i rzeczowego.

Inicjatywa lokalna pn. „Budujemy ogród deszczowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wisła”
miała na celu z jednej strony stworzenie ogrodu deszczowego, z drugiej popularyzacja tej idei wśród
społeczności ogrodników oraz mieszkańców Krakowa. Ogród deszczowy to projekt, który wpisuje się
w założenia Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Krakowa. Jest to działanie wpływające na
poprawę retencyjności miasta. Edukowanie w tym zakresie i promocja tego typu rozwiązań jest więc
bardzo potrzebna. Niestety z uwagi na pandemię choroby COVID-19 budowa ogrodu nie mogła odbyć
się wraz z mieszkańcami, co spowodowało zmniejszenie zakresu pracy społecznej. Inicjatywa była
promowana w mediach społecznościowych. Potencjał stworzonego ogrodu deszczowego może być
wykorzystywany cały czas. Mieszkańcy będą mieli możliwość obserwować zalety takiego
rozwiązania. Jest on zachętą do tworzenia tego rodzaju instalacji w innych miejscach. Wiosną
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mieszkańcy i ogrodnicy będą mieli możliwość pielęgnowania, dosadzania roślin oraz dbania o
stworzony ogród.
2.

Osiągnięte rezultaty inicjatywy:

Stworzenie ogrodu deszczowego to działanie korzystne pod kątem zwiększania retencyjności miasta.
Ma ono również walor edukacyjny. Budowie towarzyszyła promocja inicjatywy w mediach
społecznościowych, co przyczynia się do popularyzacji idei tworzenia ogrodów deszczowych. Ogród
deszczowy stworzony na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Wisła to również aspekt
edukacyjny, podkreślający znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Mieszkańcy będą
mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się zaletami tego rodzaju rozwiązań, które mogą później
wdrażać w innych miejscach. Idea ogrodów deszczowych ze względu na swoje zalety staje się coraz
bardziej popularna, a rozwijanie jej jest ogromną korzyścią dla miasta. Ważne, aby mieszkańcy
zapoznawali się z nią poprzez działanie, np. opiekę nad ogrodem. To pozwala na jej
rozpowszechnienie i chęć tworzenia takich instalacji we własnych ogrodach i przy domach.
Stworzenie ogrodu deszczowego to tak ważny aspekt edukacyjny, który nie kończy się na jego
wykonaniu. Sprzyja bowiem popularyzacji wiedzy na temat oszczędności wody, jak również
dobroczynnego wpływu roślin na środowisko i jakość powietrza.
III.

Sprawozdanie finansowe
IV.

Praca społeczna

Liczba godzin

Szacunkowa
wartość

Pomoc przy organizacji inicjatywy

4

80,00

Pomoc przy sadzeniu roślin

4

80,00

Promocja inicjatywy w mediach lokalnych i
społecznościowych/internetowych
Zakup roślin do ogrodu deszczowego

10

200,00

Jakiego rodzaju prace wykonają Państwo w ramach
inicjatywy

500,00

Druk ulotki na temat ogrodów deszczowych

500,00
SUMA:

CAŁKOWITY KOSZT PO STRONIE WNIOSKODAWCÓW:

1360,00

1360,00
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Zaangażowanie finansowe i rzeczowe Gminy Miejskiej Kraków:
Zaangażowanie finansowe

Szacowana liczba
godzin lub liczba usług

Wykonanie ogrodu deszczowego obejmuje prace
związane z przygotowaniem podłoża, ustawieniem donic,
wypełnieniem donic ziemią oraz żwirem, posadzeniem
roślin, podłączeniem niezbędnych elementów
składowych oraz uprzątnięciem terenu.

11 685,00

SUMA:

CAŁKOWITY KOSZT PO STRONIE GMINY MIEJSKIEJ
KRAKÓW:

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO :

Szacunkowa
wartość

11 685,00

11 685,00

13 045,00

Piotr Kempf
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

…………………………………
Akceptacja kierownika k.o. / m.j.o.
Data i podpis

Łukasz Woźniak, Waldemar Boczar

Wnioskodawcy

