LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
Szacunkowy
Skrócony opis
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA XIV CZYŻYNY
Zakup nowych wydań lektur szkolnych dla filii nr 10 Nowohuckiej Biblioteki
Publicznej zwiększy atrakcyjność oferty tej placówki bibliotecznej wśród młodych
czytelników, co może mieć znaczący wpływ na wskaźniki czytelnictwa w
najmłodszej grupie wiekowej mieszkańców Krakowa. Jest to szczególnie istotne w tej
Zakup nowych wydań lektur szkolnych dla Biblioteki
bardzo intensywnie rozwijającej się dzielnicy. Filia nr 10 została niedawno
"Lektury odkrywane na nowo"
4 000,00
Publicznej znajdującej się na terenie Dzielnicy XIV.
odremontowana, posiada bardzo atrakcyjny Dział dla dzieci i młodzieży i
odpowiednie doposażenie jej w nowości książkowe jest jak najbardziej zasadne.
Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w
szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności:
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury”.
Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia
Uatrakcyjnienie spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców dzielnicy oraz
Ścieżka zdrowia dla najmłodszych
służące rozwijaniu sprawności ruchowej najmłodszych 11 011,00
zapewni rozwój sprawności fizycznej dzieci na świeżym powietrzu.
mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny.
Celem projektu jest wykonanie trasy spacerowej na działce nr 157/46 stanowiącej
Zacznijmy porządkować okolice wschodniej części pasa
teren zielony położonej w os. II Pułku Lotniczego w rejonie ciągu pieszo- jezdnego
Trasa spacerowa obok pasa startowego startowego, zanim zrobią to deweloperzy. Na początek
ul. Kłosowskiego oraz dawnego pasa startowego. Realizacja zadnia zapewni
40 000,00
dawnego lotniska
wybudujmy trasę spacerową na osiedlu 2 Pułku
atrakcyjne miejsce spacerów dla mieszkańców osiedla.
Lotniczego w okolicach kościoła.
Realizacja zadania będzie generowała koszty związane z bieżącym utrzymaniem
chodnika.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu
Modernizacja polegająca na wymianie starych i
Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok.
Modernizacja placu zabaw w parku im. zniszczonych urządzeń zabawowych na nowe.
1000 zł.
27 220,00
Stanisława Skalskiego
Huśtawka podwójna, karuzela, 2x sprężynowce,
Zwiększenie atrakcyjności parku i przywrócenie walorów estetycznych.
zjeżdżalnia, opcjonalnie piaskownica
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Integracja mieszkańców.
Celem projektu jest wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą w
Umieszczenie części chodnika oraz przejścia dla
rejonie skrzyżowania z ul. Szafrańską (na wysokości nr 11) wraz z brakującym
pieszych na ulicy Ciepłowniczej dla mieszkańców ulicy
chodnikiem od ul. Szafrańskiej do planowanego przejścia. Realizacja zadania
Pozwólcie nam przejść!
Szafrańskiej, którzy nie mają legalnie wyznaczonego 37 500,00
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
bezpiecznego miejsca na przedostanie się na na
Realizacja zadania będzie generowała koszty związane z bieżącym utrzymaniem
przystanek autobusowy oraz chodnik po drugiej stronie.
chodnika oraz oznakowania przejścia.
Dzięki realizacji niniejszego projektu stworzymy możliwość mieszkańcom do
Park Lotników Polskich ma ogromny potencjał
rozwijania swoich umiejętności fizycznych oraz poprawienia sylwetki. Zajęcia będą
rekreacyjny i stwarza doskonałe możliwości do
ciekawą rozrywką i sposobem na spędzanie wolnego czasu dla młodzieży i osób
Ogólnodostępne treningi StreetWorkout prowadzenia różnego rodzaju zajęć. Warto oprócz
dorosłych z całego miasta Krakowa. Stworzymy możliwość spędzania wolnego czasu
5 485,00
w Park Lotników Polskich
dotychczasowych form spędzania wolnego wprowadzić
na terenie parku.
nowe aktywności dla mieszkańców. Street Workout
Projekt przeznaczony będzie dla młodzieży i osób dorosłych, zarówno już aktywnych
będzie ją stanowił.
fizycznie jak i tych, którzy m.in. z powodów finansowych nie mogą brać udziału w
tego rodzaju zajęciach.
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7

Mali Ratownicy

Szkolenie dzieci z pierwszej pomocy, obsługi AED
prowadzone przez instruktorów Szkoły Ratownictwa
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

8

Ławki w Parku Lotnictwa Polskiego

Z budżetu zostałyby zakupione ławki zachęcające do
40 000,00
odpoczynku na terenie Parku Lotników Polskich.

9

Pumptrack - rowerowy tor ziemny w
Parku Lotników Polskich

Pumptrack jest w całości wykonanym z materiałów
naturalnych, nie jest na stałe związany z gruntem.
Umożliwia korzystanie z niego dzieciom, młodzieży i
dorosłm, aż po osoby starsze. Jazda na rowerze po takim
torze poprawia koordynację ruchową i fizyczną.

10

11

12

13

Ogólnodostępna toaleta w Parku
Lotników Polskich

Docelowo projekt zakłada usytuowanie dwóch toalet typu
"toi toi" na dwóch krańcach Parku Lotników Polskich.

2 500,00

50000.00

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi
defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji
zadania 2500 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls
Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i
używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i
sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację programu "Poprawa stanu
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa w zakresie dostępności
pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta
BO.D14.19/16
Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Krakowska Sieć AED –
Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń programu, tj. podniesienie poziomu i
jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w
szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może
przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem
krążenia.
Realizacja
przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie
powoduje żadnych konsekwencji
finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu
Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 100 zł.
BO.D14.22/16
Zwiększenie atrakcyjności okolicy i przywrócenie walorów estetycznych.
Integracja społeczeństwa.
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu
Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 400 zł.
BO.D14.18/16
Zwiększenie atrakcyjności okolicy.
Nowe miejsce rekreacji młodych osób.
Integracja społeczeństwa.

14 400,00

Pojawienie się toalet będzie miało znaczący wpływ na polepszenie standardu tego
BO.D14.29/16
atrakcyjnego i chętnie odwiedzanego terenu Krakowa.

18 000,00

Bezpieczeństwo i komfort dzieci.

Sala rytmiczna dla dzieci

Wykonana zostanie wymiana zabudowy ściennej wraz z
drzwiami rozsuwanymi w sali rytmicznej, w Przedszkolu
Samorządowym nr 182. Celem jest przystosowanie sali
dla dzieci, także dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, które z niej korzystają.

Budowa chodnika w miejscu
wydeptanej ścieżki

Budowa chodnika w miejsce wydeptanej ścieżki
skracającego drogę mieszkańcom osiedla w kierunku
komunikacji miejskiej i Centrum Handlowego Czyżyny.

34 400,00

Wnioskowany do realizacji chodnik zlokalizowany jest w os. II Pułku Lotniczego w
rejonie bloku 11a w miejscu istniejącego przedeptu. Realizacja zadania poprawi
BO.D14.12/16
komfort mieszkańców osiedla II. Pułku Lotniczego.
Realizacja zadania będzie generowała koszty związane z bieżącym utrzymaniem
chodnika.

Remont chodnika przy placu zabaw

Dot. placu zabaw u zbiegu ulic Medweckiego i Marii
Dąbrowskiej.
Zadanie polega na remoncie chodnika biegnącego wzdłuż
placu zabaw.

35 000,00

Poprawa bezpieczeństwa oraz brak konieczności wykonywania remontu przez
BO.D14.13/16
najbliższe 10 lat.

BO.D14.20/16

