LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
NUMER Tytuł projektu
PROJEKTU

Przedmiot projektu

Podwawelski Klub Seniora

Projekt dotyczy organizacji Podwawelskiego Klubu Seniora dla
mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki. W ramach projektu chcemy urządzić
salę komputerową, zakupić dodatkowe wyposażenie oraz opłacić osoby
prowadzące zajecia w Klubie Seniora.

2

3

Szacunkowy Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku relizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA VIII DĘBNIKI

Numer
ewidencyjny

40 000,00

Realizacja zadania spowoduje: - zaktywizowanie osób starszych; - realizowanie własnych pasji; - zdobycie nowych, przydatnych umiejętności; nawiązanie nowych kontaktów i pozytywnych relacji międzypokoleniowych.

BO.D8.1/15

Bezpieczna i wygodna szatnia w Szkole
Podstawowej nr 25

Projekt zakłada zorganizowanie funkcjonalnej szatni dla wszystkich
uczniów szkoły z wydzielonymi półkami na buty oraz wygodną częścią
służącą komunikacji i obejmuje remont i przygotowanie pomieszczenia,
zakup i montaż ażurowych ścian działowych, wieszaków i półek na
obuwie. W obecnym stanie szatnia nie jest zorganizowana w sposób
zapewniający wygodną i bezpieczną komunikację z budynkiem
Gimnazjum nr 21, brakuje wydzielonej części dla młodszych uczniów i
miejsca na obuwie, co utrudnia utrzymanie porządku.

73 000,00

Projekt bezpieczna i wygodna szatnia w Szkole Podstawowej Nr 25 w Krakowie - obejmuje zorganizowanie funkcjonalnej szatni dla wszystkich
uczniów poprzez remont pomieszczeń, wykonanie szafek na obuwie, wykonanie i montaż ażurowych ścianek działowych aluminiowych
wypełnionych siatką stalową, montaż wieszaków, drzwi przesuwnych. Zrealizowanie tego projektu poprawi na długie lata funkcjonalność
szatni oraz zapewni komunikację z budynkiem Gimnazjum. Nowy układ ścianek działowych i nowe drzwi, wydzielą na niezależną część służącą
wyłącznie jako ciąg komunikacyjny. Jest to projekt dający długoterminowy efekt służący wszystkim uczniom. Szacunkowy koszt zadania mieści
się w limicie finansowym Dzielnicy VIII na pojedynczy projekt.

BO.D8.30/15

Dworska - wzór bezpiecznej i komfortowej ulicy
dla całej Dzielnicy

Zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom ulicy oraz
komfortu okolicznym mieszkańcom poprzez zamontowanie
prefabrykowanych progów sinusoidalnych, wyniesienie przejścia dla
pieszych i wymalowania oznakowania poziomego miejsc parkingowych.

115 000,00

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów jak również poprawi jakość życia mieszkańców.

BO.D8.4/15

4

Ogród przedszkolny

Projekt dotyczy modernizacji ogrodu , który należy do Samorządowego
Przedszkola nr 67, a znajduje się on przy budynku I (ul. Praska 52 - filia
Przedszkola).

99 500,00

Projekt ogród przedszkolny w Przedszkolu Nr 67 filia w Krakowie - obejmuje modernizację istniejącego ogrodu po zleceniu i wykonaniu projektu
ze środków własnych wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Głównie dotyczy części o którą został on powiększony. Będzie to
wyburzenie budynku gospodarczego, rekultywacja terenu i nawiezienie ziemi wraz z obsianiem trawą. Modernizacja obejmuje wykonanie
chodnika, ścieżek edukacyjnych oraz wykonanie placu zabaw. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na bezpieczną zabawę dzieci. Poza tym
modernizacja ogrodu umożliwi organizację festynów dla dzieci i ich rodziców z terenu Dzielnicy VIII. Jest to projekt dający długoterminowy
efekt służący dzieciom tej Dzielnicy. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VIII na pojedynczy projekt.

BO.D8.33/15

5

Montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej Projekt zakłada montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej w
(przystanek „Kostrze”)
Kostrzu, w celu poprawy komfortu pasażerów komunikacji zbiorowej.

30 000,00

Bieżące utrzymanie wiaty - mycie, sprzątanie. Koszt wymiany zużytych oraz zdewastowanych elementów. Okresowa konserwacja elementów
konstrukcyjnych.

BO.D8.21/15

83 000,00

Realizacja przedłożonego projektu skutkować będzie wymianą ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych na terenie Domu Pomocy Społecznej
ul. Nowaczyńskiego 1. Planowane działania istotnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców DPS.

BO.D8.17/15

1

6

Trakt spacerowy w zielonych Dębnikach

Piękna trasa spacerowa od tramwaju do Parku Angielskiego w zielonych
Dębnikach może być jeszcze piękniejsza, gdy zostaną przeprowadzone: wymiana 144 mb ogrodzenia (skorodowane ogrodzenie z siatki
metalowej czarnej, skorodowane słupki metalowe z dużymi ubytkami na
cokole betonowym, skorodowane i poprzerywane druty naciągowe) na
segmenty ogrodzeniowe typu palisada ze słupami zbrojonymi,
murowanymi z cegły wraz z wymianą dwóch bram wjazdowych na
automatyczne przesuwne, - zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne pasa
zieleni średniej i wysokiej wzdłuż ogrodzenia.

7

Doposażenie placu zabaw przy ulicy
Szwai/Lubostroń w poczwórną huśtawkę

Doposażenie istniejącego placu zabaw w poczwórną huśtawkę z
różnymi siedziskami.

22 000,00

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem urządzenia zabawowego wraz z jego strefą bezpieczeństwa, w tym: m.in. przeglądy stanu
technicznego, konserwacja, prace remontowe.

BO.D8.14/15

Sportowe soboty w SP133

Zajęcia sportowe prowadzone w soboty jako wsparcie dla rozwoju
sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wzdrożenie do aktywnego
spedzania wolnego czasu. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela
wychowania fizycznego dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i
dorosłych w grupach mieszanych w sposób dostosowany do możliwości
wszystkich uczestników.

10 000,00

Projekt odpowiada na potrzeby lokalnego środowiska. Funkcjonuje obecnie jego pierwsza edycja 2014/2015, która cieszy się dużą
popularnością wśród uczestników. Jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu, integracji i wspólnej zabawy. Służy rozwojowi
zainteresowania sportem wśród dzieci poprzez zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Pozwala na efektywne
wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 133.

BO.D8.2/15

Remont alejek spacerowych w ogrodzie Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25

Projekt dotyczy poprawy jakości życia mieszkańców DPS tj. 81 osób w
podeszłym wieku. Alejki zostały ułożone w latach 60-tych ub. Wieku a
ich aktualny stan techniczny praktycznie uniemożliwia osobom
niepełnosprawnym samodzielne poruszania się po nich, nawet na
wózku inwalidzkim z uwagi na konieczność użycia dużej siły fizycznej do
pokonania wózkiem znacznych nierówności powierzchni. Alejki te to
kiedyś stworzona z zamysłem w ogrodzi struktura ciągów spacerowych,
która miała umożliwić "zażywanie ruchu" osobom o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, którą należy odtworzyć.

70 400,00

Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Praska 25 oraz przyczyni się do wzrostu ich aktywności.

BO.D8.32/15

8

9

Doposażenie istniejącego zieleńca (placu zabaw)
w rejonie ulic: Jana Szwai oraz Lubostroń,
zlokalizowanego na działce gminnej nr 78/16, obr.
35 Podgórze w Krakowie

Doposażenie istniejącego zieleńca (placu zabaw), zlokalizowanego na
działce gminnej nr 78/16, obr. 35 Podgórze w Krakowie poprzez
zakup/montaż: - climboo zjazd linowy, - huśtawka potrójna mix, quadro zestaw 1231, - climbo równoważnia, - karuzela z kierownicą.

11

102 000,00

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem nowopowstałych elementów małej architektury, w tym: przeglądy stanu technicznego, konserwacja,
prace remontowe.

BO.D8.23/15

Ogólnodostępna, bezpłatna siłownia na świeżym
powietrzu zlokalizowana na Zakrzówku przy ul.
Św. Jacka

Projekt dotyczy budowy ogólnodostepnej, bezpłatnej siłowni na
świeżym pwietrzu, przeznaczonej do codziennej rekreacji i gimnastyki.
Siłownia wyposażona będzie w bezpieczne, trwałe i estetyczne
urządzenia sportowe do różnego rodzaju aktywności fizycznej. Ich rodzaj
i rozmieszczenie powinno być dostosowane do warunków
przyrodniczych wynikajacych z charakteru Zakrzówka i różnych grup
wiekowych mieszkańców, ktorzy będą z urządzeń korzystać. Ilość
urządzeń i ich rodzaj będzie wynikał z projektu, stanowiącego integralną
część inwestycji.

120 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz
modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez
mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na
rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz
miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i
rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla
seniorów.

BO.D8.19/15

12

Modernizacja parku i placu zabaw

Zakup, montaż ławek i urządzeń do placu zabaw na terenie parku przy
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

120 000,00

Realizaja projektu polepszy warunki dzieci i rodziców osób, korzystających ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących (w tym wychowankom, ich rodzicom, opiekunom i gościom) oraz pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego
na świeżym powietrzu. Po zrealizowaniu projektu powstała infrastruktura nie będzie generowała dodatkowych kosztów bieżącego
użytkowania.

BO.D8.6/15

13

„Poczytaj, posłuchaj” – wzbogacenie księgozbioru Utworzenie w Filii nr 13 Podgórskiej Biblioteki Publicznej Działu
Filii nr 13 Podgórskiej Biblioteki Publicznej o
Audiobooków oraz Działu Literatury Obcojęzycznej zgodnie z
audiobooki oraz literaturę obcojęzyczną
potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez czytelników.

14 000,00

Poszerzenie oferty Podgórskiej Biblioteki Publicznej o dział literatury obcojęzycznej oraz dział audiobooków, przyczyni się do wzrostu liczby
użytkowników biblioteki i zwiekszy jej atrakcyjność. Zakupione audiobooki pozwolą osobom mającym problemy ze wzrokiem skorzystać z
nowoczesnej formy poznawania literatury, a książki obcojęzyczne umożliwią młodzieży i dorosłym zapoznanie sie z danym utworem w jego
wersji oryginalnej.

BO.D8.20/15

14

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich
Uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy VIII
Dębniki

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjum i innych. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabwidzących - malowanie
ciągów komunikayjnych (korytarzy na dwóch kondygnacjach).

112 245,00

Przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych w ramach projektu na działania wskazane przez dyrektorów krakowskich szkół
uwzględnionych w projekcie wpłynie korzystnie na podniesienie jakości bazy szkół a tym samym komfortu nauki i pracy w szkołach.

BO.D8.46/15

15

Książka dla każdego

Doposażenie biblioteki w książki dla dzieci i młodzieży, nowości
wydawnicze dla dorosłych, audiobooki dla dzieci oraz osób dorosłych.
Projekt dotyczy Podgórskiej Biblioteki Publicznej (Filii nr 21) na ul.
Zachodniej.

7 000,00

W przypadku realizacji projektu: "Książka dla każdego" - zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej,
przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i uatrakcyjni jej ofertę.

BO.D8.15/15

„Bezpieczne boisko dla wszystkich”

Projekt dotyczy wykonania monitoringu terenu należącego do
Gimnazjum nr 22 (boisko szkolne i plac zabaw dla dzieci z Przedszkola nr
67). Teren ten znajduje się w zarzadzie Gimnazjum nr 22.

15 696,29

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu "Bezpieczne boisko dla wszystkich" (monitoring). Projekt obejmuje wykonanie
monitoringu terenu należącego do Gimnazjum Nr 22 (boisko szkolne i plac zabaw dla dzieci z Przedszkola Nr 67). Zrealizowanie tego projektu
da efekt długoterminowy zwiększając bezpieczeństwo uczniów i przedszkolaków i innych dzieci przebywających na boisku czy placu zabaw.
Uchroni przed ewentualną dewastacją urządzeń. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VIII na pojedynczy
projekt.

BO.D8.31/15

17

Bezpieczne schody do ulicy Kobierzyńskiej

Przedmiotem projektu jest remont schodów prowadzących do ulicy
Kobierzyńskiej, znajdujących się na końcu chodnika między budynkiem
Grota-Roweckiego 39 oraz parkingiem przed budynkiem Kobierzyńska
93, wraz z przycięciem drzewa rosnącego nad schodami. Projekt
obejmuje przywrócenie funkcjonalności schodów, uzupełnienie ich o
niezbędne elementy (poręcze, podjazd dla wózków dziecięcych) oraz
umożliwienie bezpiecznego korzystania, w tym przez osoby starsze oraz
prowadzące wózki dla dzieci.

15 000,00

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem wyremontowanych schodów i odcinka chodnika, w tym: m.in. przeglądy stanu technicznego,
konserwacja, prace remontowe.

BO.D8.25/15

18

Doposażenie placu zabaw przy ulicy
Szwai/Lubostroń

Doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży, tj. potrójną huśtawkę z różnymi siedziskami, duży
zestaw zabawowy (dla 22 osób jednocześnie), karuzelę z kierownicą,
huśtawkę jumper oraz słupki sprawnościowe, a także zwiększenie liczby
alejek oraz ławek.

96 000,00

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem nowopowstałych elementów małej architektury, w tym: przeglądy stanu technicznego, konserwacja,
prace remontowe. Zmniejszenie powierzchni utrzymywanych zieleńców na terenie istniejącego ogródka jordanowskiego.

BO.D8.13/15

19

Doposażenie przedszkolnego placu zabaw - montaż zestawów
zabawowych na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Celem
Doposażenie ogrodu Samorządowego Przedszkola
projektu jest stworzenie kompleksu o określonej funkcjonalności nr 58
przeznaczonego do zabawy, gry, edukacji, zabawy z rówieśnikami,
obserwacji przyrodniczych, rozwoju sprawności fizycznej.

79 880,00

Projekt doposażenia ogrodu w Przedszkolu Nr 58 w Krakowie - obejmuje montaż zestawów zabawowych na bezpiecznej nawierzchni.
Zrealizowanie tego projektu stworzy kompleks o określonej funkcjonalności dla dzieci (edukacyjny, rozwoju sprawności fizycznej), zwiększając
bezpieczeństwo poprzez zamontowanie nawierzchni poliuretanowej. Pozwoli to na długoterminowe użytkowanie placu zabaw. Szacunkowy
koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VIII na pojedynczy projekt.

BO.D8.29/15

10

16

20

21

„Przyjdź nad wodę” – odtworzenie miejsca
rekreacji i wypoczynku, prawdziwej perełki
Dzielnicy VIII Dębniki – Stawów w Parku
Dworskim

Stworzenie miejsca, z którego mogliby korzystać okoliczni mieszkańcy
dla celów rekreacji i wypoczynku nad wodą. Stworzenie dzielnicowej
atrakcji możliwe jest poprzez odtworzenie stanu pierwotnego
istniejących stawów poprzez oczyszczenie i renowację akwenów oraz
otaczających terenów z zachowaniem cennej przyrodniczo roślinności
oraz wyznaczenie ścieżek krajobrazowych i ustawienie ławek w
miejscach pozwalających na relaks i obserwację otaczającej przyrody.
Dla uatrakcyjnienia form przyrodniczych tereny otwarte proponuje się
zagospodarować jako trawnki lub łąki kwiatowe tworzące atrakcyjne
widokowo połacie niewymagające regularnej, stałej pielęgnacji tj.
koszenia.

120 000,00

Prace związane z oczyszczeniem statów wpłyną na poprawę estetyki parku.

BO.D8.34/15

Budowa chodnika i schodów dla poprawy
bezpieczeństwa

We wskazanym miejscu istnieje wydeptana ścieżka przez osoby idące do
i z przystanku autobusowego Ludwinów. Schodzą po skarpie w kierunku
tunelu pod ulicą Marii Konopnickiej. Dzieje się tak, ponieważ chodnik
prowadzi znacznie dłuższą drogą. W czasie deszczu teren staje się
grząski i śliski. Osoby idące tamtędy z przyzwyczajenia narażają się na
upadek i zabrudzenie lub nawet złamanie (w szczególności osoby
starsze). Żeby ułatwić codzienna drogę na przystanek wykonany
zostanie chodnik o długości 4 metrów i 8 stopni schodów.

20 000,00

Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) nowowybudowanego chodnika i schodów.

BO.D8.38/15

33 040,00

Kraków jest jednym z pierwszych polskich miast, który rozpoczął proces opracowywania miejskiego programu rehabilitacji osiedli z "wielkiej
płyty". Celem tych działań jest przeobrażenie krakowskich osiedli w miejsca przyjazne dla ich mieszkańców, a w szczególności dokonanie takich
zmian w ich organizacji i infrastrukturze, aby nastąpiło wzmacnianie więzi międzyludzkich/sąsiedzkich, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i
porządku publicznego, odnowienie budynków mieszkalnych i placów zabaw oraz rozwiązanie problemów parkingowych. Oznacza to w
praktyce konieczność uspołecznienia procesów rehabilitacji poprzez partycypację, a także istotne zwiększenie w tym procesie roli aspektu
społecznego. W tym zakresie przedmiot projektu można uznać za działanie wpisujące się w powyższe założenie. Obszar wskazany w projekcie
częściwo pokrywa się z obszarem osiedla Ruczaj-Zaborze, które jest jednym z 19 osiedli uwzględnionych w "Wielokryterialnej analizie ..." i
wskazanych do objęcia programem rehabilitacji osiedla jako piąte w kolejności. Aktualnie opracowywany jest pilotażowy Program Rehabilitacji
Osiedli Ugorek i Olsza II, które zostały wskazane jako pierwsze do objęcia programem rehabilitacji. Proponowany w ramach projektu Piknik
Sąsiedzki może przyczynić sie do utrwalenia założonych efektów szkoleń dla mieszkanek wśród większej części społeczności lokalnej niż same
tylko uczestniczki warsztatów. Pozwoli nawiązać kontakt między mieszkańcami różnych części osiedla i zmniejszyć anonimowość. Będzie dobrą
podstawą do wsparcia przyszłego programu rehabilitacji osiedla jako dobry przykład oddolnej inicjatywy mieszkańców, zaangażowania ich
wspólnoty mieszkaniowej, a także współpracy mieszkańców z Urzędem Miasta Krakowa.

BO.D8.24/15

BO.D8.27/15

A mury runą! Budowa i aktywizacja więzi
społecznych między mieszkańcami zamkniętych
osiedli na Ruczaju w Krakowie

Projekt zakłada integrację społeczną mieszkańców osiedli na terenie
Nowego Ruczaju poprzez ich mobilizację do udziału w aktywnej formie
integracji społecznej, jaką jest kurs z zakresu samoobrony dla kobiet
WenDo oraz Piknik Sąsiedzki, który przyczyni się do zacieśnienia więzi
zarówno pomiędzy uczestniczkami kursu WenDo, jak i ich rodzinami.
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Wykonanie i zagospodarowanie, ekologicznego
ogrodu dydaktycznego przy Samorządowym
Przedszkolu nr 5 w Krakowie na terenie osiedla
Ruczaj-Zaborze

Zadanie obejmuje realizację ekologicznego, ogrodu dydaktycznego w 2
ważnych, dla prawidłowego rozwoju dzieci przedszkolnych, obszarach: I
obszar to część edukacyjna obejmująca: kolekcję roślin na rabatach
czterech pór roku, które umożliwią zapoznanie dzieci z zależnościami
zjawisk przyrody od poszczególnych pór roku, ścieżkę sensoryczną
składającą się z czterech kwater w kształcie bosej stopy, ogród
warzywno-ziołowy z niewielką szklarnią i ogródek meteorologiczny. II
obszar to wyposażony odpowiednio do wieku dzieci w bezpieczne
zestawy do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, ogródek
jordanowski.

40 078,58

Projekt wykonania i zagospodarowania ekologicznego ogrodu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 5 w Krakowie - obejmuje utworzenie w
ogrodzie przestrzeni bezpiecznej służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci, a to wykonanie prac ogrodniczych (rabaty, warzywnik), zakup i
montaż zestawów zabawowych. Placówka posiada projekt i wycenę zagospodarowania ogrodu. Zrealizowanie tego projektu stworzy kompleks
o określonej funkcjonalności dla dzieci (edukacyjny, rozwoju sprawności fizycznej). Pozwoli to na długoterminowe użytkowanie placu zabaw.
Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VIII na pojedynczy projekt.
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Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na
przystanku autobusowym Tyniec

Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym
Tyniec przy ul. Bogucianka 2.

35 000,00

Bieżące utrzymanie wiaty - mycie, sprzątanie; koszt wymiany zużytych oraz zdewastowanych elementów; okresowa konserwacja elementów
konstrukcyjnych.

BO.D8.18/15

Ogród zabaw w Parku Dębnickim

Projekt dotyczy urządzenia ogrodu zabaw dla dzieci w postaci jednego
zbrojonego kręgu żywopłotowego z piaskownicą i domkiem-zjeżdżalnią
w środku. Ogród będzie zamykany na furtkę z zabezpieczeniem przed
psami. W okolicy ogrodu zostaną posadzone 3 drzewa zacieniające.
Ogród będzie wykonany z naturalnych elementów i bedzie miejscem
zabaw dla dzieci idealnie wkomponowanym w otoczenie Parku
Dębnickiego.

80 000,00

Ogród zabaw w Parku Dębnickim wpłynie na poprawę estetyki miejsca i dodatkowo spełni funkcję społeczną. Realizacja spowoduje
zwiększenie kosztów utrzymania.

BO.D8.26/15
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12 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz
modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez
mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na
rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz
miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i
rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla
seniorów.

BO.D8.43/15
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Projekt zakłada zakup oraz montaż systemu monitoringu składającego
się z cyfrowych kamer wysokiej rozdzielczości, rejestratora obrazu,
Monitoring placu zabaw przy ośrodku CSIK Sidzina
okablowania oraz elementów montażowych. Monitoring ma zapewnić
w Krakowie
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, działać prewencyjnie i
zabezpieczyć plac zabaw przy ośrodku CSIK Sidzina przed wandalizmem.

37 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością uiszczania opłat za energię elektryczną.

BO.D8.9/15

28

Doposażenie placu zabaw przy ulicy
Szwai/Lubostroń w duży zestaw zabawowy

Doposażenie istniejącego placu zabaw w duży zestaw zabawowy zestaw sześciowieżowy przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla
kilkunastu dzieci w wieku od 5 do 12 lat. W skład zestawu wchodzą dwie
zjeżdżalnie, punkty widokowe (5 zadaszonych baszt, 1 bez zadaszenia),
tunel, 4 rury wspinaczkowe, trap wspinaczkowy z pochyłą linią oraz dwa
pomosty linowe.

51 000,00

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem urządzenia zabawowego wraz z jego strefą bezpieczeństwa, w tym: m.in. przeglądy stanu
technicznego, konserwacja, prace remontowe.

BO.D8.16/15
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Projekt jest pierwszym etapem działań mających na celu poprawę
Położenie asfaltu na ul. Skotnickiej i
bezpieczeństwa w Skotnikach. Z uwagi na wysokość środków
Krajobrazowej oraz położenie chodnika w ciągu ul.
budżetowych pierwszy etap obejmuje: - położenie asfaltu na drodze ul.
Skotnickiej
Skotnickiej nr 30-56; - położenie asfaltu na całej ul. Krajobrazowej.

120 000,00

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem wyremontowanych odcinków ulic, w tym: m.in.przeglądy stanu technicznego, konserwacja, prace
remontowe.

BO.D8.22/15
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Kontynuacja budowy chodnika od ul.
Norymberskiej do ul. Pychowickiej

71 900,00

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, jak również poprawi jakość życia mieszkańców.

BO.D8.12/15

BO.D8.10/15

BO.D8.3/15
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Bo bramki nie muszą być tylko dwie

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży poprzez doposażenie obiektu sportowego w zestawy
bramek piłkarskich, dostosowanych do kategorii wiekowej zawodników.

Projekt dotyczy budowy chodnika po prawej stronie od skrzyżowania
ulicy Norymberskiej z ulicą Pychowicką, na długości około 50 metrów,
do istniejącego wjazdu z kostki brukowej na osiedle mieszkaniowe.
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Siłownia plenerowa

Budowa siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w bezpośrednim sąsiedztwie
kompleksu sportowego "Orlik" przy ul. Strąkowej 3a.

50 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz
modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez
mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na
rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz
miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i
rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla
seniorów.
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Nowy parking w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 8 - osiedle Sidzina

Wykonanie nowego parkingu na terenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 8 w Krakowie na działce nr 199/2 obr. 83 j. e.
Podgórze oraz drogi wewnętrznej na działce 199/2 obr. 83 j. e. Podgórze

45 000,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Zrealizowanie tego projektu zwiększy bezpieczeństwo na ulicach wokół ZSP 8 oraz na
jego terenie. Stworzy to wygodny bezpieczny dowóz dzieci do placówki na długie lata. Jest to projekt dający długoterminowy efekt.
Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VIII na pojedynczy projekt.

