
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

nr ………..z dnia……………..

Lista projektów o charakterze ogólnomiejskim przewidzianych do realizacji na podstawie wyników głosowania w ramach budżetu 
obywatelskiego miasta Krakowa.

l.p. Numer 
projektu

Numer 
ewidencyjny

Tytuł i skrócony opis propozycji zadania Koszt zadania 
w PLN

Liczba 
punktów

Realizator Termin 
realizacji 
zadania

1 25 BO.OM.145/15 Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie
Projekt zakłada budowę toru wraz z placem 
manewrowym dedykowanego motocyklistom oraz 
kierowcom samochodów chcącym podnosić swoje 
umiejętności jazdy w bezpiecznych warunkach oraz 
służący jako miejsce spotkań i wydarzeń o charakterze 
motoryzacyjnym. Obiekt służący przede wszystkim 
osobom posiadającym prawo jazdy i wykorzystywany 
na szkolenie nie będącym obowiązkiem wynikającym 
z przepisów. Miejsce powinno również służyć 
krakowskim szkołom i uczelniom do testowania 
rozwiązań prototypowych w zakresie motoryzacji.

3 000 000,00 22473 Zarząd 
Infrastruktury 
Komunalnej 
i Transportu

2016 - 2017

2 20 BO.OM.163/15 Bezpłatny Angielski 5 Razy w Tygodniu dla 
Krakowskich Uczniów. Spróbujmy jeszcze raz, tym 
razem się uda
Zwiększenie ilości godzin z języka angielskiego.

882 500,00 12713 Wydział 
Edukacji

01.09.2015 – 
30.06.2016

3 82 BO.OM.135/15 Zagospodarowanie Zalewu Bagry
Projekt dotyczy zagospodarowania Zalewu Bagry na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uporządkowanie 
terenów zielonych, budowy i remontu ciągów 
pieszych, oświetlenia oraz małej architektury.

3 000 000,00 11952 Zarząd Zieleni 
Miejskiej

2016



4 44 BO.OM.129/15 Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą 
miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na 
Zakrzówku
Projekt dotyczy budowy letniego kąpieliska 
miejskiego na Zakrzówki w tzw. "mniejszym akwenie" 
znajdującym się w starym wyrobisku kamieniołomu na 
działkach miejskich w rejonie ul. Wyłom. W skład 
kąpieliska wchodziłby jeden lub więcej pomostów z 
basenem oraz miejscami do plażowania. Rozmiar, 
kształt oraz ilość platform i basenów będzie wynikała 
z projektu architektonicznego. Koniecznym elementem 
kąpieliska byłoby poprowadzenie wygodnego dojścia 
od ul. Wyłom do zbocza kamieniołomu i do platformy 
z basenem.

3 000 000,00 11343 Zarząd 
Infrastruktury 
Sportowej

2016

5 15 BO.OM.80/15 Telefon ratujący  życie
Wyposażenie seniorów 65+ samotnych w telefony 
komórkowe z przyciskiem ICE, SOS oraz bransoletkę 
bezprzewodową.

40 250,00 3974 Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

2015

6 99 BO.OM.143/15 Kraków Przyjazny Motocyklistom - 
Bezpieczeństwo i Rywalizacja 2015
Projekt zakłada organizację dwudniowego wydarzenia 
o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla 
środowiska motocyklistów krakowskich oraz 
kierowców samochodowych przy wspólnym udziale 
mieszkańców Krakowa. Koncert muzyczny, pokazy 
ratownictwa medycznego wraz ze szkoleniem, pokazy 
umiejętności jazdy motocyklami, prezentacja 
pojazdów (motocykli i samochodów), rozegranie kilku 
dyscyplin zręcznościowych jazdy motocyklem. 
Ustawienie "hamowni" - pomiary mocy motocykli, 
szkolenia z zakresu mechaniki pojazdów.

52 000,00 3701 Wydział 
Bezpieczeństwa 
i Zarządzania 
Kryzysowego

2015



7 94 BO.OM.157/15 Mali Ratownicy
Szkolenie z pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z 
zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla 
Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego.

25 000,00 992 Biuro ds. 
Ochrony 
Zdrowia

2016


