NUMER
Tytuł projektu
PROJEKTU

1

Wykonanie utwardzonego pobocza ul.
Darwina

2

Bezpieczeństwo dla mieszkańców
osiedla Wzgórz Krzesławickich

3

Zestaw interaktywny dla przedszkola

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
Szacunkowy
Skrócony opis
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
Wykonanie utwardzonego pobocza, zapewniającego
bezpieczny dostęp mieszkańcom i pieszym do obiektów
sportowych Narodowego Centrum Rugby, ogródka
40 000,00 Poprawa komfortu życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa.
jordanowskiego, znajdujacych się w sięgaczu ul.
Lubockiej do skrzyżowania Darwina, Niewielkiej i
Sybiraków.
Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców osiedla
Wzgórz Krzesławickich przy wsparciu POLICJI. Ze
Dodatkowe patrole Policji przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
szczególnym
uwzględnieniem
okolic
sklepu 20 000,00
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.
LEWIATAN, bloków 39, 38 i 37 i garaży usytuowanych
wzdłuż ulicy Morwowej.
Zakup zestawu interaktywnego dla dzieci do przedszkola.

11 000,00

4

Głodni sportu

Cykl zajęć sportowych dla 3 grup osób
1 grupa-kobiety od 15 roku życia-zajęcia z jogi, pilates,
2 grupa-dziewczynki do 15 roku życia-zajęcia taneczne
Zumba
3 grupa-chłopcy i mężczyźni od 10 roku życia- treningi
piłki nożnej

3 950,00

5

Zakup nowości wydawniczych i lektur Zakupione zostaną nowości wydawnicze oraz lektury
do biblioteki publicznej
szkolne do biblioteki publicznej.

6 500,00

6

Wspomnień Czar

Zorganizowanie dwóch spotkań muzycznych z dwoma
artystami scen polskich związanych z miastem Kraków
dla mieszkańców
Dzielnicy
XVII.
Koncerty
akustyczne w plenerze w miejscach zielonych w os.
Zesławice i os. Kantorowice .

10 000,00

1:0 dla Kantorowic

Uzupełnienie
istniejącej
przestrzeni
zielonej
i
zaopatrzenie w podstawowe urządzenia sportowe i
wypoczynkowe w części działki nr 140 obręb 4 Nowa
Huta połozonej w Krakowie przy ul. Zakole

7

10 000,00

Wyższy poziom edukacyjny zajęć.

ID projektu

BO.D17.7/16

BO.D17.6/16

BO.D17.8/16

Organizowanie zajęć sportowych będzie skuteczną formą promocji zdrowego stylu
życia, przeciwdziałaniu otyłości oraz wzmocnieniu rehabilitacji osób starszych i
niepełnosprawnych. Możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych może
przyczynić się do zrodzenia nowych zainteresowań i pobudzenia pasji. Uczestnicy
nauczą się organizować czas wolny oraz rozwiną umiejętności społeczne. Zajęcia
BO.D17.16/16
będą organizowane na terenach zielonych w okolicy Zesławic i Kantorowic, dzięki
czemu nastąpi promocja zielonego zakątka XVII Dzielnicy. Atrakcyjnością projektu
jest umożliwienie udziału osobom, które z uwagi na ograniczenia mają trudność w
korzystaniu z oferty sportowej w centralnej części dzielnicy. Projekt odpowiada na
potrzeby środowiska lokalnego.
Zakup nowości wydawniczych – w tym szczególnie lektur szkolnych – do filii nr 6
Nowohuckiej Biblioteki Publicznej zwiększy atrakcyjność oferty tej placówki
bibliotecznej, szczególnie wśród najmłodszych czytelników. Kształtowanie nawyków
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest bardzo ważną funkcją bibliotek
BO.D17.1/16
publicznych, co nie jest możliwe bez odpowiednich zasobów książkowych.
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”.
Organizacja koncertów w plenerze (projekt pn. „Wspomnień czar”) przyczyni się do
integracji lokalnej społeczności i pozwoli na aktywizację lokalnego środowiska.
BO.D17.17/16
Mieszkańcy Nowej Huty będą mieli okazję miło spędzić czas wolny.

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu
Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1000 zł.
BO.D17.19/16
Zwiększenie atrakcyjności okolicy.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Integracja społeczeństwa.

8

9

Defibrylator serca dla przychodni
lekarskiej os. Na Wzgórzach

Defibrylator serca umieszczony w przychodni lekarskiej
osiedle Na Wzgórzach 1. Będzie służy ratowaniu życia
ludzkiego w nagłych przypadkach chorobowych
zatrzymania akcji serca. Na terenie przychodni oraz w jej
bezpośrednim rejonie.

Międzypokoleniowo w działaniu i
nauce - seniorzy i uczniowie

Międzypokoleniowo w działaniu i nauce - seniorzy i
uczniowie w akcji jest projektem polegającym na
warsztatach poznawczo-edukacyjnych prowadzonych
przez profesjonalną kadrę pedagogiczną. Odbiorcami
będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum i
seniorzy.

18 000,00

28 500,00

Przedmiotem projektu jest zakup defibrylatora zlokalizowanego w przychodni
lekarskiej os. Wzgórza Krzesławickie 1. Będzie dostępny dla wszystkich pacjentów
korzystających z wizyt u lekarzy tej przychodni oraz dla osób wymagających jego
użycia w rejonie przychodni.
Szacunkowy koszt realizacji zadania - 18 000 zł.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego powoduje
konsekwencje finansowe dla Gminy w kolejnych latach, tj. koszt utrzymania
defibrylatora w kwocie 2000 zł rocznie, koszt utrzymania na najbliższe 5 lat został
uwzględniony w szacunkowych kosztach realizacji propozycji zadania.

BO.D17.2/16

Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego i stwarzanie przestrzeni
do spotkań młodym i seniorom, rozwijanie umiejętności komunikacji, wspólne
twórcze działanie młodych i seniorów. Udział w projekcie pozwoli wyjść poza BO.D17.11/16
stereotyp „przynudzającego staruszka” czy „niewychowanego młodego”.

