
lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu

Szacunkowy 

koszt (w zł)

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku relizacji zadania / Uzasadnienie dla projektów zeryfikowanych 

negatywnie

1 BO.D1.1/15

Książki na czasi i książki wszech czasów - Głosuj i 

szukaj ich w bibliotece 6 000,00

2 BO.D1.2/15

Modernizacja kotłowni i centralnego ogrzewania w 

SP 4 80 000,00

3 BO.D1.3/15

Bo szkoła to nie wszystko - boisko dla dzieci z 

Śródmieścia

4 BO.D1.6/15 Prze-ulotki nie-reklamowe 5 000,00

5 BO.D1.7/15 MNIEJ ULOTEK – WIĘCEJ KORZYŚCI 22 000,00

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców oraz osób pracujących przy rozdawaniu ulotek w 

zakresie skutecznych działań marketingowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczb rozdawania ulotek. Mniejsza liczba 

rozdawanych ulotek bezpośrednio przełoży się na wizerunek i estetykę miasta.

6 BO.D1.9/15 Kazimierskie murale historyczne 20 000,00

7 BO.D1.10/15

1000 Darmowych biletów do kina dla seniorów z 

Dzielnicy I Stare Miasto 12 000,00

Zakup biletów do kina z przeznaczeniem na nieodpłatne przekazanie ich seniorom pozwoli na aktywizację kulturalną tej grupy 

społecznej, poprzez umożliwienie ludziom w podeszłym wieku zapoznania się z osiągnięciami światowej kinematografii.

8 BO.D1.11/15

bezpieczny rodzinny ogród przy ulicy Krupniczej 38 

– zakup i montaż kompleksowego systemu 

monitoringu wizyjnego 13 715,00

9 BO.D1.12/15

akademia komputerowa dla juniora i seniora 

Dzielnicy I Stare Miasto 62 300,00

Skutki: zakup wyposażenia pracowni komputerowej, udostępnienie jej, nauka obsługi i pragramowania pozwoli juniorom łatwiej 

wystartować w życie zawodowe, stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, natomiast seniorom pomoże zniwelować 

problemy związane z użytkowaniem nowych technologii. Po zakończeniu projektu zakupiony sprzęt będzie mógł być 

wykorzystany przez Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana

10 BO.D1.13/15

Wymiana chodnika przy ul. Dietla i modernizacja 

podwórka kamienicy przy ul. Dietla 53 70 000,00

11 BO.D1.14/15 Edukacyjna wartość sportu 28 183,00

12 BO.D1.17/15

Bezpłatny punkt poradnictwa lokatorskiego w 

Dzielnicy I 70 200,00

13 BO.D1.19/15 Kwieciste Planty - rewitalizacja Plant Dietlowskich 22 300,00

14 BO.D1.20/15

Więcej udogodnień dla rowerzystów - zakup 100 

stojaków rowerowych! 50 000,00

15 BO.D1.21/15 Zielono mi - rewitalizacja 4 skwerów! 60 000,00

16 BO.D1.22/15 Sportowe Bulwary

17 BO.D1.23/15

"Chodź na kijki!" - zajęcia nordic-walking dla 

seniorów na Bulwarach 3 790,00

18 BO.D1.25/15 Ukwiecony Kraków 70 000,00

19 BO.D1.28/15

Renowacja oraz zagospodarowanie dziedzińca i 

ogródka II LO im. Jana III Sobieskiego. Utworzenie 

strefy edukacyjno-wypoczynkowej na wolnym 

powietrzu. 83 000,00

20 BO.D1.29/15 Przestrzeń dla artystów OMEGA 120 000,00

1 BO.D1.4/15

Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych – 

likwidacja barier architektonicznych, barier 

w komunikowaniu się i barier technicznych

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego w ramach proceduty nie mogą być realizowane zadania, które zakładają 

realizację jedynie części zadania, w tym sporządzone wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na 

wykonanie, bez zabezpiecznia środków na projektowanie. Wskazane do realizacji zadanie w formule przedstawionej przez 

Wnioskodawcę zakłąda jedynie sfinansowanie opracowania pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzysakniem pozwolenia na 

budowę.

2 BO.D1.5/15 Punkt skupu ulotek

Zadanie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

3 BO.D1.8/15 KOSZ-marki ulotkowe

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które: 1) po realizacji generowałyby koszty 

utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartoście proponowanego zadania, 2) stoją w sprzeczności z 

obowiązującymi planami, politykami w tym w  szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W 

związku z powyższym Wydział Gospodarki Komunalnej UMK opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek.

ODRZUCONY

DZIELNICA I STARE MIASTO

PRZYJĘTY

21 BO.D1.31/15

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów – część dzielnicowa dla Dzielnicy I Stare 103 000,00

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016



4 BO.D1.15/15

Nowoczesna ekologiczna toaleta miejska w 

centrum Krakowa Małopolski Konserwator Zabytków pismem Nr 02KKr 5183.909.2015 negatywnie zaopiniował projekt

5 BO.D1.18/15

"Co tu zostało z wierszy Mistrza?" - tablica 

upamiętniająca Wojciecha Belona i jego twórczość W wyznaczonym terminie 7 dni Wnioskodawca nie uzupełnił listy poparcia oraz nie wprowadził zmian w projekcie.

6 BO.D1.24/15

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy 

ul. Krakowskiej 42

Szacunkowy koszt realizacji wynosi ok. 300 do 400.000 zł co znacznie przekracza limi środków posiadanych na poziomie 

Dzielnicy. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w ramach procedury nie mogą być realizaowane zadania "których 

wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi"

7 BO.D1.26/15 Skatepark w Dzielnicy I

Lokalizacja terenu działki wskazanej dla realizacji skateparku, znajduje się na terenie uznanym za pomnik historii "Kraków - 

historyczny zespół miasta" na podstawia Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku, na 

którym obowiązuje Zarządzenie Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 12.01.2014 roku w sprawie zasad użytkowania i 

ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu miasta Krakowa. Zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem nr 

BO.D1.26/15 uzyskało negatywną opinię Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także Głownego Architekta 

Miasta, Wydziału Kształtowania Środowiska i Miejskiego Architekta Krajobrazu. Zgodnie z Regulaminem Budżetu 

Obywatelskiego w ramach procedury nie mogą być realizowane zadania "które natuszyłyby obowiązujące przepisy prawa".

8 BO.D1.27/15

"Sztuka między murami" czyli otwarta wystawa na 

Placu Wolnica

Negatywnie opiniuje się projekt ze względu na lokalizację obiektów na terenie objętym zarządzeniem nr 20/2004 Prezydenta 

Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie zasad użytkowania i ochrony pzrestrzeni historycznej zespołu Miasta 

Krakowa, które nie przewiduje umieszczenia tego typu nośników/tablic informacyjnych. Załącznik nr 3 do ww. zarządzenia 

określa między innymi dopuszczalną lokalizację słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.

9 BO.D1.30/15

Obelisk upamiętniający przekroczenie synagogi 

Tempel przez kardynała Karola Wojtyłę obecnego 

św. Jana Pawła II

10 BO.D1.32/15 „Zachować dla przyszłych pokoleń”

Lokal znajdujący się pod adresem Plac Mariacki 2 nie jest własnością Gminy Miejskiej Kraków. Z uwagi na powyższe 

przedstawiony wniosek nie spełnia wymogów wskazanych w Regulaminie Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

1 BO.D2.1/15

Bezpłatny punkt poradnictwa z zakresu spraw 

mieszkaniowych

Projekt zakłada organizację bezpłatnych dyżurów prawnych, w czasie 

których mieszkańcy, w tym w szczególności najemcy i osoby starsze, 

mogłyby uzyskać informacje o przysługujących im prawach w zakresie 

spraw związanych w szczególności ze sprawami mieszkaniowymi, 

cywilnymi, spadkowymi oraz otrzymywaliby bezpłatną pomoc prawną 

w obronie swoich praw. 79 200,00

Przewidywanymi efektami realizacji zadania będą wzrost świadomości prawnej lokatorów oraz zwiększenie umiejętności 

korzystania z uprawnień jakie przysługują najemcom lokalu. Szczególną grupą beneficjentów projektu są osoby starsze tj. osoby 

60 plus, które mają trudności z uzyskaniem informacji o przysługujących im uprawnieniach i możliwościach działąnia w inny 

sposób.

2 BO.D2.2/15

Zdrowy kręgosłup - zajęcia rekreacyjno-sportowe 

dla mieszkańców dzielnicy II, które mają na celu 

poprawę sprawności fizycznej i lepsze 

samopoczucie

Zajęcia rekreacyjno-sportowe "Zdrowy Kręgosłup" mają na celu 

aktywizację sportową mieszkańców dzielnicy II. Celem projektu jest 

poprawa sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy poprzez 

zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami ćwiczeń 

ogólnorozwojowych a w szczególności wzmacniających kręgosłup. 

Zajęcia te będą prowadzone na przystosowanej do tego sali 

gimnastycznej i będą prowadzone przez doświadczonego trenera. 4 300,00

Realizacja projektu zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć 

rekreacyjno - sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Prowadzenie zajęć 

wpłynie pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do zachowania 

zdrowia każdego człowieka. Propozycja bezpłatnych zajęć rekreacyjno - sportowych umożliwi dużej liczbie mieszkańców 

osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie Krakowa.

3 BO.D2.3.15

"Skwer przy ul. Bobrowskiego" - jako enklawa 

bujnej zieleni, miejscem wypoczynku i ucieczką od 

hałasu okolicznych inwestycji

Rewitalizacja i zagospodarowanie zaniedbanego skweru przy ul. 

Bobrowskiego poprzez doświetlenie, ogrodzenie, wyposażenie w ławki 

parkowe. Miejsce to może stać się miejscem spędzania czasu wolnego 

mieszkańców z książką wypożyczoną w pobliskiej bibliotece miejskiej, 

osób uczęszczających na zajęcia w KDK, a także jako miejsce spotkań 

sąsiedzkich. Jest także możliwość przeobrażenia tego miejsca w miejsce 

aktywności artystycznej oraz innych form aktywności i integracji 

mieszkańców Grzegórzek. Skwer jako miejsce przyjazne seniorom, 

osobom niepełnosprawnym i osobom szukającym ciszy, spokoju w 

hałasie tętniącego życiem miasta. 61 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością zwiększenia środków na bieżące utrzymanie terenu, 

przeglądów technicznych urządzeń małej architektury, ewentualnych napraw, likwidacji skutków dewastacji oraz generacja 

kosztów poboru energii elektrycznej.

4 BO.D2.4/15 Pomagamy bibliotekom: głos + głos = książka!

Uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w 

Krakowie znajdujących się na terenie Dzielnicy II - Grzegódzki, poprzez 

zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz 

wyposażenie dwóch filii w projektor multimedialny, który umożliwi 

prowadzenie interesujących spotkań dla mieszkańców dzielnicy. 15 000,00

Zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz udostępnienie ich przez Śródmiejską Bibliotekę Publiczną 

przyczyni się do wzrostu liczby uzytkowników biblioteki i zwiekszy jej atrakcyjność wśród mieszkańców dzielnicy. Z kolei zakup 

nowoczesnego sprzetu multimedialnego umożliwi przygotowanie ciekawych spotkań bibliotecznych dla szerokiego grona 

odbiorców oraz organizowanie warsztatów komputerowych. 

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

PRZYJĘTY



5 BO.D2.5/15 Oświetlenie boiska szkolnego

Celem projektu jest wykonanie oświetlenia boiska szkolnego do piłki 

nożnej, umozliwiającego wykorzystanie istniejącego, nowoczesnego, 

obiektu sportowego, przez mieszkańców dzielnicy w godzinach 

wieczornych. Boisko przy Gimnazjum nr 7 jest codziennie 

wykorzystywane nie tylko przez młodzież szkolną, ale również przez 

dzieci, młodzież i dorosłych z osiedla i dzielnicy. Chętnych do gry jest tak 

dużo, że już obecnie próbują oni grać po zmroku. Planowane 

oświetlenie wydłużyłoby czas, poprawiło komfort i zwiększyło 

bezpieczeństwo gry. 70 000,00

Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego jest inwestycją, która pozwoli przez wiele lat na korzystanie z niego w godzinach 

wieczornych przez co obiekt zostanie wykorzystany pełniej dzięki wydłużeniu godzin funkcjonowania. Poprawiony zostanie 

również komfort i bezpieczeństwo osób aktywnie spędzających czas wolny. 

6 BO.D2.6/15

Rozbudowa monitoringu na terenie Gimnazjum nr 

7

Celem projektu jest rozbudowa monitoringu. Zakupienie i 

zainstalowanie w okolicy Gimnazjum nr 7 i boisk szkolnych, rejestratora 

oraz czterech kamer dających możliwość korzystania z atrakcyjnego 

obiektu sportowego - boisk do koszykówki, piłki nożnej i siatkowej, 

dostępnych nie tylko dla uczniów, lecz także dla mieszkańców Dzielnicy 

II. 7 000,00

Wykonanie prac wskazancyh przez wnioskodawcę poprzez montaż kamer wraz z możliwością rejestracji terenu obiektu 

umożliwia bardziej szczegółowe zobrazowanie terenu co w dłuższym okresie czasu może mieć pozytywny wpływ na 

zapewnienie bezpieczeństwa obiektów placówki oraz okolicznych mieszkańców Dzielnicy II poprzez efekt odstraszający oraz 

umożliwienie lepszej identyfikacji sprawców potencjalnych zdarzeń.

7 BO.D2.7/15 "Wysportowane Grzegórzki"

Projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń dawnego schronu znajdującego 

się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 4 

na siłownie dostępną dla uczniów jak i mieszkańców dzielnicy 

Grzegórzki. 130 000,00

Projekt "Wysportowane Grzegórzki" w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie - obejmuje adaptację pomieszczeń dawnego 

schronu znajdującego się na terenie ZSZ 1 na siłownię dostępną dla uczniów i mieszkańców Dzielnicy na podstawie projektu. 

Pomieszczenia zostaną poddane remontowi i wyposażeniu w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Ww projekt 

został zwiekszony do kwoty 130 000,00 zł aby można było wykonać roboty w pełnym rzeczowym zakresie. Wnioskodawca 

kceptuje kwotę. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na wiele lat urozmaicić uczniom zajęcia w szkole ale też umożliwi dostęp 

do odpowiedniego sprzętu oraz do fachowej sportowej porady osobom z Dzielnicy. Szacunkowy koszt zadania mieści się w 

limicie finansowym Dzielnicy II na pojedynczy projekt.

8 BO.D2.8/15 "Hyde Park Oficerski"

Pozyskanie, w drodze konkursu alternatywnej koncepcji 

zagospodarowania terenu po byłym basenie "Krakowianka" przy ul. 

Eisenberga (innej niż basen publiczny). Przykładowo: ogród botaniczny z 

alejkami spacerowymi, park z muszlą koncertową, fontanną, ślizgawką, 

torem saneczkowym, galerią obrazów lub fotografii, ośrodkiem 

dokumentacji i historii, terenem sportu i rekreacji, miejsce przyjazne 

seniorom, dzieciom, zwierzętom domowym. 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 wolego 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.

9 BO.D2.11/15 Remont chodnika na ul. Supniewskiego

Remont chodnika na ulicy Supniewskiego (od ulicy Moniuszki do ul. 

Eisenberga - obie strony) i od ul. Eisenberga do ul. Farmaceutów (strona 

wschodnia). 91 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

10 BO.D2.13/15 Park Dąbie - Zielone Miejsce Wypoczynku 

Projekt dotyczy kompleksowego zaprojektowania i zagospodarowania 

bulwarów wiślanych między Kazimierzem a Dąbiem. Tereny zielone 

powinny zostać zrekultywowane, zaprojektowane i - poprzez 

funkcjonalną modernizację - udostępnione jako zielone tereny 

rekreacyjne. 130 000,00

Dobudowa nowych oraz naprawa istniejących alejek zwiększy atrakcyjność Bulwarów Wisły dla spacerujących i uprawiających 

sport oraz pozwoli w sposób bezpieczny spędzić czas wolny mieszkańcom jak i turystom odwiedzającym Kraków. Powstała 

inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem nowo - dobudowanych alejek.

11 BO.D2.15/15

Nakładka asfaltowa ulicy Ofiar Dąbia i projekt 

bezpiecznego skrzyżowania z ulicą Bajeczną

Projekt dotyczy dokończenia remontu nakładkowego nawierzchni ul. 

Ofiar Dąbia oraz zaprojektowania nowego, bezpiecznego jej 

skrzyżowania z ulicą Bajeczną. 78 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

Projekt dotyczy kompleksowego zaprojektowania i zagospodarowania 

terenów zielonych na Dąbiu (nad Wisłą) dla stworzenia parku Dąbie:
    1. okolice kościoła pw. Św. Stanisława. Tereny zielone powinny zostać 

zrekultywowane, zprojektowane i - poprzez funkcjonalną modenizację - 

udostępnione jako zielone tereny rekreacyjne. Jest to miejsce zielone 

ale zieleni nieuporządkowane i nie służącej celom, którym mogłyby 

służyć.
    2. bulwary nad Wisłą między stopniem wodnym a przychodnią 

zdrowia - zieleń wysoka ale nieurządzona, plac zabaw zdewastowany, 

urządzenia rekreacyjne przypadkowe.

Oba tereny nad Wisłą mają naturalne walory parkowe których 

urządzenie, zagospodarowanie i pielęgnacja (zieleń, mała architektura 

parkowa) służyć będą właściwej rekreacji i wypoczynkowi. Realizacja zadania spowoduje: - znaczną poprawę infrastruktury Parku Dąbie i stanu zdrowotnego zieleni wysokiej.12 BO.D2.16/15 Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku 150 000,00



1. Cel: Celem wymiany nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej jest poprawa bezpieczeństwa poruszania się małych dzieci 

po terenie żłobka w trakcie spacerów i ruchu na świeżym powietrzu oraz bezpiecznego korzystania z terenu innych 

użytkowników. 2. Opis stanu istniejącego: nawierzchnia odcinka drogi wewnetrznej i chodnika jest pokryta betonowymi płytami 

chodnikowymi o dużym stopniu zużycia. Nawierzchnia jest obustronnie opkrawężnikowana, poza obszarami bezpośredniego 

przylegania do budynków. Stan nawierzchni określa się jako zły. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono znaczne ubytki i 

odkształcenia pionowe nawierzchni. Betonowe płyty chodnikowe, wskutek długotrwałej eksploatacji uległy miejscami spekaniu i 

złuszczeniu. Wskutek odkształceń nawierzchni zniszczeniu uległo pionowe ukształtowanie drogi ( niweleta, spadki poprzeczne, 

koleiny) i częściowo uniemożliwione jest odwadnianie powierzchniowe drogi. Osiadanie nawierzchni i podbudowy spowodowały 

także wystawanie ponad nawierzchnię wpustów płyt chodnikowych uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających 

poruszanie się po nich małych dzieci. W trakcie wizji stwierdzono: uszkodzenia mechaniczne, spękania, nierównomierne 

osiadanie, wykruszenia płyt chodnikowych i uszkodzone krawężniki.
3. Opis zadania: Planuje się całkowitą wymianę nawierzchni wraz z podbudową i wzmocnieniem podłoża odcinka drogi 

wewnetrznej i chodnika. Nawierzchnia z płyt betonowych zostanie zastąpiona kostką brukową o grubości 6 i 8 cm w kolorze 

szarym ułożona na podbudowie ulepszonej oraz wzmocnionym podłożu. Szerokość drogi - zostanie zachowana istniejąca 

obecnie szerokość drogi. Ukształtowanie pionowe odcinka drogi wewnetrznej i chodnika jest odtworzeniem istniejącego układu 

spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni (po eliminacji odkształceń pionowych nawierzchni). Istniejący krawężnik 

betonowy przewidziano do wymiany na nowy po śladzie istniejącego obecnie. 4. Celowość: Biuro ds. Ochrony Zdrowia pełniące 

nadzór nad żłobkami samorządowymi w płni popiera konieczność zmoedernizowania drogi wew. Na terenie żlobka wraz z 

wykonaniem miejsc parkingowych.

14 BO.D2.19/15

Remont drogi wjazdowej na teren Szkoły 

Podstawowej nr 18 w Krakowie, ul. Półkole 11

Remont drogi wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Półkole 

11. 55 350,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu na przekładkę nawierzchni drogi wjazdowej.                                                                                                                                                            

Zrealizowanie projektu wskazanego przez Wnioskodawcę da długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością 

korzystania przez młodzież, nauczycieli i innych osób z bezpiecznego po remoncie dojścia do Szkoły. Szacunkowy koszt zadania 

mieści się w limicie finansowym Dzielnicy II na pojedynczy projekt.

15 BO.D2.20/15

"Milonga na Mogilskim" - ożywienie kulturalne 

przestrzeni ronda Mogilskiego

Projekt "Milonga na Mogilskim" ma na celu ożywienie kulturalne 

martwej przestrzeni ronda Mogilskiego. Organizowane co tydzień w 

sobotę wieczorem w miesiącach wakacyjnych milongi połączone z 

nauką tanga i muzyką na żywo pozwolą wykorzystać potencjał miejsca, 

które służyło dotychczas tylko jako centrum przesiadkowe. Osoby 

chetne skorzystają z wiedzy wykwalifikowanych instruktorów, potańczą 

w rytm tanga lub przystaną i posłuchają granej na żywo muzyki. 16 000,00

Realizacja projektu "Milonga na Mogilskim" może przyczynić się w sposób długofalowy do ożywienia kulturalnego przestrzeni 

Ronda Mogilskiego i integracji mieszkańców Krakowa w atrakcyjnej formie tanecznych spotkań pod gołym niebem 

realizowanych w okresie wakacyjnym. Projekt ten może przynieść inne pozytywne skutki długoterminowe: pozytywny wpływ na 

zdrowie mieszkańców (zapewnia relaks oraz rekreację mieszkańcom, którzy w okresie wakacyjnym pozostali w mieście), 

umocnienie pozytywnego wizerunku miasta w oczach mieszkańców oraz turystów, uatrkcyjnienie letniej oferty kulturalnej 

Krakowa, skierowanej także do osób niezamożnych, gdyż udział w projekcie jest bezpłatny.

16 BO.D2.23/15

Zajęcia dodatkowe z pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 - część 

dzielnicowa dla dzielnicy II Grzegórzki

Dodatkowe środki finansowe dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22 na organizację zajęć 

logopedycznych i psychologicznych dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 36 000,00

Zapewnienie środków finansowych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której zostaną zorganizowane 

dodatkowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Poprawi to 

jakość edukacji i zapewni fachową pomoc rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

17 BO.D2.24/15

Ogródek jordanowski (mini plac zabaw) przy pętli 

Rakowickiej - "Zabawa w Dwójce"

Budowa ogrodzonego mini placu zabaw wyposażonego w urządzenia 

do zabawy dla dzieci i w 2 ławki na terenie placu zabaw oraz w 2 ławki 

na zewnątrz, wzdłuż chodnika przecinającego działkę. Ustawienie 

huśtawki, zjeżdżalni, piaskownicy, równoważni, ścianki do wspinania, 

stolika lub lady do zabawy. 78 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością zwiększenia środków na bieżące utrzymanie terenu, 

przeglądów technicznych urządzeń małej architektury, ewentualnych napraw oraz likwidacji skutków dewastacji.

18 BO.D2.27/15 Miejskie podworce na Olszy

Zadanie ma na celu uspokojenie ruchu samochodowego i poprawę 

bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci i seniorów. Zmiana 

organizacji ruchu by pierwszeństwo na nich mieli piesi doskonale 

wpisze się w charakter okolicy, w której dominuje zabudowa jedno- lub 

kilkurodzinna. Piesi już teraz poruszają się jezdnią z uwagi na na "brak" 

chodników. Obecnie pełnią one funkcję miejsc postojowych. 

Mieszkańcy chcą więc odzyskać jezdnie ulic przy których mieszkają, by 

móc zacząć dbać o ulicę - MIEJSKI PODWORZEC, jak o własne 

podwórko. 20 000,00

W przypadku realizacji zadania, montaż progów na ul. Chrobrego uspokoi w tym rejonie ruch samochodowy oraz zwiększy 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczających do pobliskich szkół. Należy nadmienić, że ulicą Chrobrego przejeżdża 

autobus komunikacji zbiorowej.
19 BO.D2.28/15 Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 25 000,00 Przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych w ramach projektu na działania wskazane przez dyrektorów krakowskich 

20 BO.D2.29/15

Wymiana drzwi wejściowych do lokali 

mieszkalnych będących w zasobie ZBK w budynku 

Grzegórzecka 80 - 88

Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej, na jej nowszy odpowiednik w 

lokalach, których właścicielem jest gmina. 6 048,00

Projekt skierowany jest do najemców gminnych lokali mieszkalnych, niemniej jednak wymiana starych drzwi wejsciowych do 

tych lokali wpłynie na estetykę całej nieruchomości jak i wpłynie na zwiększenie wartości tych lokali.

21 BO.D2.30/15

Częstsza konserwacja zieleni oraz jej ochrona dla 

obszaru wyznaczonego przez Aleję Pokoju oraz ul. 

Grzegórzecką, a także rejon ulicy Skrzatów

Dodatkowe koszenie trawy + pielęgnacja nadmiernie rozrośniętej 

zieleni na terenach przyosiedlowych. 38 030,00

Realizacja zadania spowoduje: - estetyczny i zadbany wyglą terenów mieszkaniowych w rejonie objetym wnioskiem; - poprawa 

jakości życia mieszkańców

13 BO.D2.18/15 Równa droga dla małych nóżek

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa dzieci poprzez remont drogi 

wewnętrznej i chodników znajdujących się wokół budynku i dojścia do 

ogrodu na terenie Żłobka Samorządowego Nr 19 przy ul. Świtezianki 7 

w Krakowie. 80 000,00



22 BO.D2.33/15

Doświetlenie terenów niedoświetlonych w 

wybranym rejonie Dzielnicy II

Montaż dodatkowego słupa oświetleniowego, przy parkingu. 

Modernizacja istniejących trzech latarni, w celu polepszenia oświetlenia 

chodnika, drogi dojazdowej na parking. Montaż lamp oświetleniowych 

wewnątrz i na elewacji śmietnika. Dodatkowy słup oświetleniowy przy 

chodniku między biblioteką, a KDK. 35 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością przeglądów technicznych i konserwacji oraz koszty 

związane z opłatami za pobór energii.

23 BO.D2.34/15

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejściach 

dla pieszych i poprawa bezpieczeństwa 

pieszych/rowerzystów/niepełnosprawnych - Aleja 

Pokoju/Francesco Nullo. Projekt pilotażowy

Próba pogodzenia potrzeb pieszych, komunikacji miejskiej, kierowców 

samochodów, osób niepełnosprawnych, a także rowerzystów. 100 000,00

W przypadku realizacjji zadania nastąpi modernizacja przejścia, powstanie sygnalizacja świetlna przyjazna dla pieszych i tym 

samym nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy II w tym dzieci i młodzieży uczęszczających do pobliskich szkół.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie: Regulaminu budżetu 

obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w 

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK  opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek. Uzasadnienie: Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków precyzyjnie wskazują podmioty, na których 

spoczywa obowiązek sprzątania i utrzymania w czystości nieruchomości i terenów miejskich. Obowiązki te spoczywają na 

gminie, właścicielach nieruchomości, do których ustawa zalicza współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomościami. Do podmiotów tych zalicza się również wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wykonawców 

robót budowlanych oraz zarząd dróg. To do wskazanych osób i jednostek należy zapewnienie czystości i porządku na terenie 

miasta, obejmującego swym zasięgiem również Dzielnicę Grzegórzki. Przyjęcie opisanego projektu nie jest zasadne, gdyż 

stanowiłoby to wyręczanie wskazanych wyżej podmiotów w realizacji nałożonych na nich obowiązków. Rada Miasta Krakowa 

Uchwałą Nr LII/697/12 z dnia 11 lipca 2012r. powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie 

obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości  i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Realizując zapisy 

ww. uchwały Gmina Miejska Kraków i MPO Sp. z o. o. w Krakowie podpisały w dniu 21 lutego 2013 roku umowę nr 

W/I/1020/GK/1/2013 o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków. W ramach powyższej uchwały i umowy MPO Sp. z o.o. w Krakowie odpowiada za utrzymanie letnie i zimowe na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków. W zakresie utrzymania czystości  Spółka wykonuje prace związane z oczyszczaniem mechanicznym ulic, 

placów, zamiataniem chodników, opróżnianiem koszy na śmieci, likwidacją dzikich wysypisk śmieci, utrzymaniem czystości 

terenów zielonych pasów drogowych. Każde z tych zadań cząstkowych wykonywane jest z określoną częstotliwością 

dostosowaną do potrzeb danego obszaru. Utrzymanie czystości na terenie Dzielnicy II Grzegórzki w skali miesiąca wynosi ok. 

317 000 zł. 

W okresie miesiąca wykonywane są następujące zadania: opróżnianie koszy ulicznych (16 461 szt.), zbiór odpadów z terenów 

zielonych (455,87 ha), zamiatanie i zmywanie chodników (344 760 m2), mechaniczne zmywanie i zamiatania jezdni z 

bezpiecznikami i zatokami postojowymi (1 956,83 km). W roku 2014  zapoczątkowano realizację dodatkowego zmywania ulic, a 

w roku bieżącym wprowadzono również dodatkowe zmywanie chodników. Działanie te mają na celu przede wszystkim 

ograniczenie unosu pyłów pochodzących z komunikacji. Jednocześnie informuję, że żadne zgłoszenie dotyczące stanu czystości 

nie zostaje zbagatelizowane. Do MPO Sp. z o. o. wpłynęła tylko jedna skarga dotyczącą zimowego utrzymania chodnika przy ul. 

Masarskiej. W zakresie utrzymania letniego z przedmiotowego terenu nie odnotowano skarg. MPO spółka z o.o. realizuje 

powierzone zadanie samodzielnie oraz poprzez wykonawców wyłonionych w drodze zamówień publicznych. Wszystkie zlecane 

prace firmom wykonawczym są kontrolowane przez inspektorów Zakładu Oczyszczania. MPO Sp. z o. o. zapewnia również 

możliwość pracy osobom w ramach programu aktywizacji społecznej, na podstawie umowy z Galicyjską Fundacją „Wsparcie , 

Integracja, Rozwój, Centrum Integracji Społecznej – CIS”. Wskazane w projekcie trudności – głównie problem parkujących 

samochodów Spółka próbowała rozwiązać poprzez umieszczanie ulotek na samochodach z informacją do mieszkańców o nie 

parkowanie w wybranym, ściśle określonym czasie. Niestety nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem. W aktualnym stanie 

prawnym pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję 

na koszt właściciela lub posiadacza. Przy realizacji tych zadań wskazane podmioty współpracują z organami gminy i zarządcą 

drogi. Postępowanie to regulują przepisy art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie 

usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. 2011 

nr 143 poz. 845). Ponadto w przypadku wraków pojazdów zużytych lub nienadających się do użytkowania, które stanowią 

odpady, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

ODRZUCONY



Usuwanie odpadów z terenów prywatnych i miejskich odbywa się według ściśle określonych procedur i przez wskazane w 

przepisach podmioty. Realizacja tego przedsięwzięcia w sposób wskazany w projekcie mogłaby naruszyć obowiązujące przepisy 

prawa, w tym prawa własności. Ponadto informuję, że pielęgnacja zieleni na terenie miasta Krakowa w tym również Grzegórzek 

prowadzona jest w ramach zadań Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Zgodnie ze statutem ZIKiT nie 

realizuje samodzielnie prac utrzymaniowych a jedynie ma możliwość ich zlecania firmom zewnętrznym wyłonionym w drodze 

zamówienia publicznego. W związku z powyższym ZIKiT nie posiada prawnej możliwości zatrudnienia osób długotrwale 

bezrobotnych do wykonywania prac utrzymaniowych. Firmy wykonujące prace wyłonione w drodze zamówienia publicznego, 

posiadają stosowne doświadczenie zawodowe, kwalifikacje z zakresu pielęgnacji zieleni oraz dysponują specjalistycznym 

sprzętem. Osoby nie posiadające takiej wiedzy, bez stosownego przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu ogrodniczego i 

doświadczenia nie mogą prowadzić prac z zakresu pielęgnacji zieleni. ZIKiT współpracuje ze służbami więziennymi i korzysta z 

pracy osób skazanych. Praca ta wykonywana jest na rzecz GMK nieodpłatnie w ramach programu resocjalizacji. Istnieje 

możliwość korzystania z pracy osób skazanych przy pielęgnacji terenów zieleni miejskiej pod warunkiem posiadania przez nie 

kwalifikacji zawodowych. Ponadto, Wszystkie zadania są realizowane w ramach przydzielonych środków z budżetu miasta 

Krakowa i nie ma potrzeby wykorzystywać do tego środki danej dzielnicy. 

2 BO.D2.9/15

Pilotażowa metoda zapewniająca monitoring 

niebezpiecznych miejsc na terenie Dzielnicy II 

Grzegórzki

Realizacja propozycji projektu jest sprzeczna z przyjetym przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 23 kwietnia 2015 r. 

Harmonogramem realizacji wyników referendum z dnia 25 maja 2014 r. w zakresie pytania obejmujacego zagadnienie 

monitoringu wizyjnego poprawiającego  bezpieczeństwo w Krakowie będącego wynikiem prac Zespołu zadaniowego 

powołanego Zarządzeniem nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.07.2014 r. Z uwagi na powyższe należy wskazać, 

że przedmiotowy wniosek wypełnia przesłanki wskazane w § 11. pkt 3) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 

stanowiącego, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z 

obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

3 BO.D2.10/15 Pomiar chaosu reklamowego

Zgodnie z § 11 ust. 1 z Regulaminu budżetu obywatelskiego w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały nr VII/107/15 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania których 

wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2. Biorąc pod uwagę 

koszt zakupu zestawu (na obecnym etapie braku możliwości zaakceptowania propozycji dzierżawy z uwagi na ustawę o 

zamówieniach publicznych) koszty realizacji zadania przekraczają limit dla Dzielnicy II Grzegórzki na poziomie 150 000 zł.

4 BO.D2.12/15

Rowerem nad Wisłę - budowa ścieżki rowerowej w 

ciągu ulicy Ofiar Dąbia / Miedzianej

Projekt nie może zostać zaopiniowany pozytywnie z uwagi na fakt, iż szacunkowy urealniony koszt realizacji projektu przewyższa 

max. kwotę za jaką może być realizowany projekt w Dzielnicy II czyli kwotę 150 00 zł. Szacunkowy koszt wykonania 

przedmiotowego odcinka samej drogi rowerowej to ok. 342 000 zł (odcinek o dł. ok. 650 m - koszty robót budowlanych ok. 325 

000 plus ok. 32 500 koszt projektu). W związku z powyższym zgodnie z § 11 punkt 1 uchwały nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa 

z dnia 11 lutego 2015 r. projekt jest opiniowany negatywnie. 

5 BO.D2.17/15

Profilaktyka zdrowia - badania lekarskie 

mieszkańców Dzielnicy

1)  Zgodnie z przepisami (art. 48a, art. 48b) ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) wszystkie propozycje realizacji programów 

zdrowotnych muszą zostać przekazane do rządowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w celu 

uzyskania opinii. Poszczególne programy, które uzyskają pozytywną opinię AOTMiT oraz na które będą zapewnione środki 

finansowe w Budżecie Miasta będą realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i na podstawie kryteriów zatwierdzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. 2)   W ramach 

programów zdrowotnych nie mogą być finansowane świadczenia zdrowotne, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248 z 

późn. zm.) należą do świadczeń gwarantowanych na które skierowanie wydaje  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

6 BO.D2.21/15

Dystrybutory wodne dla Szkoły Podstawowej nr 38 

im. Bractwa Kurkowego w Krakowie

Placówka znajduje się na gruncie Skarbu Państwa. W toku weryfikacji wniosku ustalono, że ze względu na planowanie projektu 

na działce nie należącej do Gminy Miejskiej Kraków, projekt opiniuje się negatywnie. Zgodnie z § 11 pkt 5) Uchwały Nr 

VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 

planowany projekt nie może być na nieruchomości nie będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków. W toku weryfikacji wniosku 

ustalono, ze Szkoła Podstawowa nr 38 znajduje się na działkach będących własnością Skarbu Państwa.  

7 BO.D2.22/15

Remont, modernizacja istniejącego ciągu dla 

pieszych i rowerzystów wzdłuż rzeki Białuchy

Ciąg "Droga nad Białuchą" zlokalizowany jest w przeważającej większości na działce nr 520/1 obr. 6 Śródmieście, która stanowi 

współwłasność osoby fizycznej oraz Skarbu Państwa. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być natomiast realizowane 

zadania, które naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa własności. W związku z powyższym zgodnie z  § 11 punkt 5 

uchwały nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. projekt jest opiniowany negatywnie.

BO.D2.14/15 Czyste Grzegórzki - porządkowanie miejsc1



8 BO.D2.25/15

Rynek Grzegórzecki - konkurs architektoniczny na 

koncepcję rynku i wystawa prac konkursowych

Proponowany teren (działki nr 398/7, 398/10, 398/11 obr 5 - Śródmieście) podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów", zatwierdzonego Uchwałą Nr CY/1411/10 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 7 lipca 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr LXVIII/977/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1968). Zgodnie z jego ustaleniami ww. działki znajdują się w terenach zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem 3MW. Podstawowym przeznaczeniem dla terenów 3MW jest: zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące obiektom, o których mowa w pkt 1 i 

funkcjonalnie z nimi związane w tym: zieleń urządzona, niewydzielone na rys. planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, 

miejsca postojowe, obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Jako przeznaczenie dopuszczalne 

ustalono mozliwość lokalizacji obiektów i urządzeń w tym: zabudowy usługowej wolnostojącej, usług wbudowanych w budynki 

mieszkalne, terenowych urządzeń sportu i rekreacji, placów zabaw. W katalogu przeznaczeń podstawowych i dopuszczalnych 

nie mieści się realizacja tradycyjnej koncepcji placu miejskiego - "Rynku". Również w zapisach Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w tym miejscu nie wskazano Lokalnego Centrum 

Wielofunkcyjnego". W oparciu o zapisy obowiązującego na wskazanym terenie planu, opiniuje się negatywnie ww lokalizację dla 

realizacji Przedsięwzięcia pn. "Rynek Grzegórzecki".

9 BO.D2.26/15

Magiczne wrota do powstającego Parku 

Grzegórzeckiego (wylot ul. Wandy) - konkurs na 

projekt i wykonanie zwycięskiej bramy

Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, stanowiącym 

Załącznik do uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 roku w sprawie budzetu obywatelskiego miasta 

Krakowa oraz w oparciu o pozyskane opinie merytorycznych Wydziałów UMK opiniuje się negatywnie w związku z: - 

koniecznością skoordynowania wykonania "Magicznych wrót do powstającego Parku Grzegórzeckiego (...)" z kompleksowym 

zagospodarowaniem terenu, uwzględniającym uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, prawne i społeczne w taki sposób, aby 

forma przestrzenne bramy/wrót  do parku stanowiła harmonijną i integralną całość z otaczającym zagospodarowaniem - (opinia 

negatywna Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Stanowisko Plastyka Miasta oraz Wydziału Kształtowania Środowiska 

UMK); - brakiem możliwości na chwilę obecną określenia docelowej wielkości obszaru, który bedzie przeznaczony pod tereny 

zieleni. Przedmiotowy teren znajduje się granicach obszaru, w stosunku do którego Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr 

CXIX/1880/14 z dn. 22 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru" Grzegórzki - rejon ulicy Skrzatów".

10 BO.D2.31/15

Pomoc domowa dla osób 

starszych/chorych/niepełnosprawnych/matek z 

dziećmi

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały nr VII/107/15 RMK z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego 

Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania "które stoją w sprzeczności z 

obowiązującymi w miście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego". Wskazane do realizacji zadanie w formule przedstawionej przez Wnioskodawcę pozostaje w sprzeczności z 

obowiazującym w Krakowie zadaniem polegajacym na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania 

osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, objętym Uchwałą nr XXI/272/07 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Kraków pomocy w 

formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania 

wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze. Zgodnie z § 11 ust. 4 Uchwały nr VII/107/15 RMK z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie 

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane 

zadania "które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnetrznych, jezeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej 

gotowości do współpracy w formie oświadczenia". W formularzu zgłoszenia projektu w części "Szczegółowy opis projektu", 

"Harmonogram działąń związanych z wykonaniem projektu" oraz "Szacunkowy kosztorys" wskazano na Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej jako na instytucję, która będzie realizatorem projektu. Wnioskodawca nie zwrócił się do MOPS z wnioskiem 

o wyrażenie gotowości do współpracy. Po analizie wniosku, MOPS nie deklaruje gotowości do współpracy na zasadach w nim 

zawartych. 

11 BO.D2.32/15 Monitoring - wybrany rejon Dzielnicy II

Realizacja propozycji projektu jest sprzeczna z przyjetym przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 23 kwietnia 2015 r. 

Harmonogramem realizacji wyników referendum z dnia 25 maja 2014 r. w zakresie pytania obejmujacego zagadnienie 

monitoringu wizyjnego poprawiającego  bezpieczeństwo w Krakowie będącego wynikiem prac Zespołu zadaniowego 

powołanego Zarządzeniem nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.07.2014 r. Z uwagi na powyższe należy wskazać, 

że przedmiotowy wniosek wypełnia przesłanki wskazane w § 11. pkt 3) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 

stanowiącego, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z 

obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

12 BO.D2.35/15 Chodniki i ich otoczenie

Zgłoszony projekt opiniuje się negatywnie z uwagi, że przedmiotowa inwestycja częściowo zlokalizowana jest na terenach nie 

będącychwłasnością Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Uchwałą nr 

VII/107/15 z 11.02.2015 r. (§ 11 pkt 5) nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby "obowiązujące przepisy prawa, 

prawa osób trzecich w tym prawa własności". Wnioskodawca nie dokonał korekty zakresu zadania pomimo wezwania mailem z 

dnia 4.05.2015 r. Realizacja zadania w zakresie wskazanym we wniosku naruszałaby obowiązujące przepisy prawa - w 

szczególności ustawy o finansach publicznych - zakazujące wydatkowania środków publicznych na zadania niezwiązane z 

mieniem komunalnym.

13 BO.D2.36/15 Ul. Bolesława Chrobrego - jednokierunkowa

Wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych dla złożonego wniosku tj: - listy poparcia na aktualnym załącznik; - podpisów na 

liście poparcia 15 mieszkańców Dzielnicy II; - korekty formularza zgłoszeniowego w zakresie nr dzielnicy, której projekt dotyczy.

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY



1 BO.D3.1/15

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom 

niepełnosprawnym i starszym - kontynuacja

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i 

starszym to baza informacji oraz przekazywanie kontaktu pomiędzy 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi a wolontariuszami. Centrum 

animuje koordynator, który aktywnie poszukuje osób chętnych do 

pomocy i jej potrzebujących poprzez organizację spotkań w lokalnych 

szkołach, klubach seniora i parafiach, przeprowadza rozmowy z 

kandydatami i pośredniczy w kontakcie między obydwoma grupami. 

Koordynator organizuje też spotkania dla osób starszych i 

niepełnosprawnych na poszczególnych osiedlach. 30 040,00

Realizacja działań podejmowanych w ramach projektu zgodnie z przyjętymi przez wnioskodawcę założeniami przyczyni się do 

zmniejszenia izolacji osób starszych i niepełnosprawnych, wzrostu świadomości mieszkańców Dzielnicy III na temat 

funkcjonowania i specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przyczyni się do zwiększenia integracji mieszkańców 

osiedli z terenu Dzielnicy III. Realizacja projektu nie spowoduje powstania kosztów, które miałyby być pokrywane po jego 

zakończeniu.

2 BO.D3.3/15

Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej 

wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami 

przy ul.Naczelnej i Strzelców

Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż potoku Sudół w miejsce 

dotychczasowej ścieżki. Chodnik stworzy dla okolicznych mieszkańców 

wygodną trasę do szkoły, kościoła, sklepu i przystanku MPK, a dla dzieci 

będzie stanowić alternatywną, bezpieczniejszą drogę do szkoły, 

omijającą ruchliwy w godzinach porannych zbieg ulic Sudolskiej i 

Władysława Łuszczkiewizca. Projekt ten pozwoli na pełniejsze 

wykorzystanie parkowego pasa zieleni wzdłuż potoku, bez względu na 

pogodę. Będzie też celowym uzupełnieniem wcześniejszej inwestycji 

(ławki parkowe). 268 000,00

Budowa chodnika w znacznej mierze poprawi komunikację pieszą pomiędzy ul. Naczelną a ul. Strzelców. Powstała ścieżka 

parkowa wygeneruje koszty związane z jej utrzymaniem.

3 BO.D3.4/15

Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha w Krakowie

W ramach projektu przewiduje się wyremontowanie sali gimnastycznej 

o powierzchni 540 m kw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha, 

co poprawi komfort i wpłynie na bezpieczeńśtwo korzystających z niej 

dzieci i innych użytkowników 230 000,00

Zrealizowanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę da długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością 

korzystania przez młodzież z sali gimanstycznej przy lepszym oświetleniu sali i po wymienieniu bardzo zniszczonego parkietu. 

4 BO.D3.5/15

Dokończenie zagospodarowani skweru "przy 

studni"

Dokończenie ogrodzenia niskim płotem (istniejącym już z dwóch stron) 

skweru i zainstalowanie ławeczki. 2 500,00

Realizacja zadania spowoduje: poprawę infrastruktury na terenie osiedlowym poprzez zabezpiecznie zieleni niskim ogrodzenie i 

nowe miejsce odpoczynku; nieznaczny wzrost kosztów utrzymania terenu osiedla przy ul. Dobrego Pasterza.

5 BO.D3.6/15

Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku 

Rondo Barei II

Wykonanie schodków umożliwiających dojście do przystanku rondo 

Barei II, który znajduje się u podnóża skarpy usytuowanej pomiędzy 

blokami Dobrego Pasterza 108 i 110. 15 000,00

Realizacja zadania ma na celu wykonanie bezpiecznego dojścia do przystanku komunikacji miejskiej. Natomiast wykonanie 

będzie generowaćdodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem. 

6 BO.D3.7/15 Magia dzieciństwa

Dzieciństwo jest magicznym okresem, w którym ciekakowść świata, 

pasja i marzenia tworzą wyjątkową osobowość. Projekt ma wspierać 

rozwój dziecka, dając mu możliwość spróbowania swoich sił i odkrycia 

własnych uzdolnień podczas udziału w różnorodnych, specjalistycznych 

i często kosztownych warsztatach. Kwota 18 000 zł pozwoli 

zorganizować w MDK cykl kilkunastu warsztatów, które na co dzień nie 

są organizowane na terenie Dzielnicy III. 18 000,00

Projekt umożliwi organizację bezpłatnych spotkań dzieci i młodzieży z różnymi dziedzianami sztuki i aktywności w formie 

warsztatów o bardzo specjalistycznym charakterze. Uczestnicy projektu będą mogli poznać elementy różnych kultur i różnych 

dziedzin artystycznych. Takiego typu formy mogą stać się ciekawym uzupełnieniem zajęć prowadzonych przez placówkę dla 

dzieci do niej uczęszczających.

7 BO.D3.8/15

Bogactwo nowości i obfitości wyboru czyli nowinki 

wydawnicze i nowe technologie w twojej 

osiedlowej bibliotece

Uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w 

Krakowie znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodziezy i dzieci 

oraz wyposażenie dwóch filii w projektory multimedialne, które 

umożliwią prowadzenie interesujących spotkań dla mieszkańców 

Dzielnicy. 20 000,00

Uzupełnienie księgozbiorów w filiach Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, poprzez zakup nowości wydawniczych dla 

dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wyposażenie w projektory multimedialne, umożliwi organizowanie interesujących spotkań dla 

szerokiego grona odbiorców, wzbogaconych o prezentacje multimedialne oraz warsztatów komputerowych dla seniorów. 

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do wzrostu liczby użytkowników biblioteki.

8 BO.D3.9/15

Amfiteatr miejscem rozwijania twoich zdolności i 

zainteresowań

Celem projektu jest adaptacja tarasu przedszkola na amfiteatr poprzez 

wykonanie schodów łączących płytę tarasu z powierzchnią ogrodu 

przedszkolnego i zadaszenie części tarasu (sceny), co w konsekwencji 

doprowadzi do powstania miejsca, które w większym stopniu umożliwi 

integrację środowiska lokalnego. 23 947, 30

9 BO.D3.10/15 Spotkania przy książce

Celem działalności "Spotkań przy książce" jest aktywizacja czytelników 

polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych książek, 

recenzowaniu ich oraz udziale w spotkaniach autorskich i wyjściach do 

instytucji kultury. Projekt adresowany jest do każdego, kto interesuje 

się literatrują, kto pragnie poszerzać swoje horyzonty czytelnicze. 

Równie ważnym celem takich spotkań jest ożywianie i integracja 

mieszkańców osiedla oraz promowanie samej idei twórczego i 

krytycznego odbioru literatury, kultury oraz sztuki. Spotkania będą 

prowadzone społecznie (nieodpłatnie) - koszty dotyczą zakupu książek i 

biletów wstępu. 8 500,00

Działania zaplanowane w projekcie są kierowane do dorosłych mieszkańców Dzielnicy III z obszaru osiedla Ugorek i Wieczysta. 

Głównym celem projektu jest ich aktywizacja czytelnicza. Potencjalną liczbę odbiorców bezpośrednich określono na poziomie 20 

osób, odbiorcami pośrednimi (korzystającymi z książek przekazanych do osiedlowej biblioteki) są wszyscy mieszkańcy. 

Długoterminowe skutki realizacji zadania obejmują wszystkich mieszkańców osiedla, którzy zechcą skorzystać z działań w 

projekcie lub z książek dostępnych także po jego zakończeniu w osiedlowej bibliotece. Wartością dodaną projektu jest integracja 

lokalnej społeczności będąca wynikiem wspólnych spotkań, rozmów i dyskusji oraz wolontaryjnego zaangażowania części 

mieszkańców w jego realizację.

PRZYJĘTY



10 BO.D3.11/15

Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań 

sąsiedzkich na wolnym powietrzu - budowa altanki 

w otoczeniu rabat kwiatowych i postawienie 

stojaka na rowery

Stworzenie przyjzanego miejsca spotkań sąsiedzkich i odpoczynku 

poprzez budowę altanki, ustawienie stojaka na rowery i tablicy 

informacyjnej. Altanka otoczoną zielenią będzie ustytuowana przed 

blokiem Ugorek 1 w poblizu dużego placu zabaw. Z altanki będą mogły 

korzystać zarówno rodziny z dziećmi, młodzież, jak i seniorzy. Projekt 

zakłada również postawienie obok altanki stojaka na rowery oraz 

tablicy informacyjnej. Wzbogacenie terenu rekreacyjnego o powyższe 

elementy pozwoli na pełniejsze wykorzystanie atutów osiedla, jakimi 

niewątpliwie są przestrzeń i zieleń. 25 000,00

Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie miejsca spotkań na wolnym powietrzu dla różnych grup wiekowych. Natomiast 

wykonanie będzie generować dodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem.

11 BO.D3.12/15 Zrób coś dla siebie

Integracja - sport - zabawa - rozwój to kluczowe hasła projektu, którego 

głównym celem jest poznanie i zzycie się naszej lokalnej społęczności. 

Zorganizowany zostanie cykl działań dla dorosłych, seniorów, dzieci i 

nastolatków. Dla tych trochę starszych odbędzie się: fitness, ćwiczenia 

"zdrowy kręgosłup" oraz wasztaty - finansowe, walki ze stresem, 

coaching, wen-do, samoobrona itp. Dla dzieciaków będą: zajęcia 

sportowe, warsztaty manualne z seniorami, zabawa po angielsku. 

Zajęcia będą prowadzone równolegle, tak aby rodzice mogli przyjść z 

dziećmi. 46 000,00

Działania zaplanowane w projekcie są  skierowane do mieszkańców Dzielnicy III z osiedla Olsza II i Ugorek, ulic Akacjowej, 

Pszona, Meissnera oraz wszystkich chętnych osób. Liczba potencjalnych odbiorców wynosi 12786 osób, w tym z osiedla Olsza II - 

7391 mieszkańców, a z osiedla Ugorek - 5395. Mieszkańcy (zarówno dzieci, jak i dorośli oraz seniorzy) będą mogli skorzystać z 

354 godzin zajęć, w tym z 46 godzin języka angielskiego, 84 godzin warsztatów, 84 godzin zajęć manualnych, 140 godzin zajęć 

sportowych. Głównym celem projektu jest integracja społeczna, która będzie pochodną spotkań mieszkańców odbywających 

zaplanowane w projekcie zajęcia. Długoterminowe skutki realizacji zadania mają ograniczony zasięg. Szacuje się, ż z projektu 

może skorzystać maksymalnie 150 osób, co stanowi 1.17 proc. wszystkich mieszkańców Dzielnicy. Zakładana integracja 

członków tej lokalnej społeczności wystąpi, ale będzie zawężona do uczestników zajęć w poszczególnych grupach tematycznych. 

Niemniej jednak uczestnicy zajęć nawiążą relacje z innymi mieszkańcami  lub sąsiadami, będą wspólnie nabywać umiejętności 

przydatne w rozwiązywaniu indywidualnych trudności, które mają znaczenie w kontaktach społecznych. Miejsca realizacji 

projektu wskazano również w "Wielokryterialnej analizie dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej położonych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków" jako najbardziej potrzebujące działań rehabilitacyjnych,  o najwyższym poziomie problemów 

społęcznych (Ugorek) oraz problemów środowiskowych (Olsza II), co podkreśla wagę przygotowanych oddolnie działań 

integrujących członków społeczności.

12 BO.D3.13/15 Plac zabaw na Cieślewskiego

Mieszkasz na Cieślewskiego? Twoje dziecko nie ma się gdzie bawić? 

Zagłosuj na ten projekt, a za pieniądze z budżetu Dzielnicy Twoje 

dziecko będzie mogło pohuśtać się na huśtawce i pobawić na 

wyremontowanym i doposażonym placu zabaw przy bloku nr 11. 44 000,00

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi. Pozwoli na bezpieczna zabawę, aktywność fizyczną dzieci, co w dobie problemów z 

otyłością ma istotne znaczenie na przyszłość. Natomiast umieszczenie na terenie placu zabaw ławeczek, pozwoli rodzicom na 

komfortowe sprawowanie opieki nad dziećmi.

13 BO.D3.15/15

Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie 

stojaka rowerowego na terenie dzielnicy III Prądnik 

Czerwony

Celem projektu jest montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie 

stojaka rowerowego w okolicy ronda Młyńskiego w Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony. 60 500,00

Projekt jest zgodny z planami ZIKiT na rozbudowę systemu roweru miejskiego. Wnioskodawca nie opisuje dokładnie jakiej 

pojemności mają być to stacje, tak więc przyjmując, że będą to stacje o pojemności na 16 rowerów wraz z zakupem 

dodatkowych 10 rowerów do systemu KMK Bike, ZIKiT będzie zmuszony w kolejnych latach ponieść koszty w wysokości 27 tys. 

zł rocznie na utrzymanie tych rowerów w systemie. W związku z faktem zmiany zasady rozliczania usługi od 2016 roku ZIKiT nie 

będzie kupował żadnych nowych stacji, a jedynie kupował usługę polegającą na udostępnianiu mieszkańcom odpowiedniej ilości 

stacji i rowerów (do 1500 rowerów i 150 stacji w 2017 roku), w związku z tym środki z BO nie będą przeznaczone na zadanie 

inwestycyjne, a na zadanie utrzymaniowe. Dzięki przewidzianym środkom finansowym będzie możliwe utrzymanie kostów 

funkcjonowania tej stacji przez ok. 2 lata.

14 BO.D3.16/15 Zielone ławeczki na osiedlach na bis

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców 

poprzez wspólne tworzenie atrakcyjnych i aktywizujących obszarów 

zielonych - zielonych ławeczek z wikliny w towarzystwie kwiatowych 

skwerów.  Dzięki zeszłorocznemu projektowi powstały cztery nowe 

ławeczki przy aktywnym współdziałaniu mieszkańców, co podniosło 

poziom integracji oraz wzrost poczucia tożsamości z miejscem i jego 

zielonymi wartościami. Mając na uwadze korzyści płynące z tego 

projektu zamierzamy kontynuować nasze działania, stąd projekt na bis. 10 500,00

Realizacja spowoduje: zwiększenie atrakcyjności miejsca na terenach osiedlowych, zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie 

biologii i walorów nasadzeń, wzrost kosztó związanych z utrzymaniem terenów, w związku z koniecznością pielęgnacji 

posadzonych krzewów i kwietników w kolejnych latach.

15 BO.D3.17/15

Dajmy Naszym dzieciom to co najlepsze - Coerver 

Coaching - dla każdego dziecka z Dzielnicy III

Coerver Coaching uznawany jest za najdoskonalszą w świecie metodę 

nauczania gry w piłkę nożną, w którym uczestniczy prawie 5 mln 

młodych piłkarzy w 30 krajach. Najlepszym świadectwem uznania jest 

fakt, iż z metody tej intensywnie korzystają w procesach szkolenia 

młodych zawodników czołowe kluby Europy: Real Madryt, Manchester 

United, Chelsea Londyn, Bayern Monachium. Projekt "Dajmy naszym 

dzieciom to co najlepsze" zakłada organizację zajęć piłkarskich wg 

metodologii COerver Coaching na obiektach sportowych KS 

Prądniczanka Kraków. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu 

po 60 minut, a przeznaczone będą przede wszystkim dla dzieci w wieku 

5-16 lat. Każdy trening będzie prowadzony przez dwóch trenerów. 

Treningi będą otwarte, więc również dostępne dla rodziców oraz 

trenerów, którzy będą mogli poznać innowacyjne metody doskonalenia 

umiejętności piłkarskich. 49 200,00

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-

sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Prowadzenie zajęc wpłynie 

pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachownia 

zdrowia każdego człowieka. Propozycja zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwi dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie 

optymalnej aktywności ruchowej na terenie Krakowa.



16 BO.D3.18/15

Bezpłatny wyjazd na obóz rekreacyjno-sportowy 

dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat

Przedmiotem projektu jest wyjazd dla dzieci z Dzielnicy III na bezpłatny 

obóz rekreacyjno-sportowy w ramach zimowych ferii 2016. 48 400,00

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację obozu rekreacyjno-

sportowego w miejscowości wypoczynkowej, mającego na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. 

Przeprowadzenie zadania wpłynie pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej 

potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka.

17 BO.D3.22/15

Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich 

uczniów - część dzielnicowa dla Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów i innych. 64 000,00

Środki otrzymane przez Szkołę Podstawową nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 oraz Przedszkola nr 12, 122 i 162 zostaną 

przeznaczone na prace remontowe oraz zakup pomocy edukacyjnych zgodnie z deklaracjami zgody podpisanymi przez 

dyrektorów. Pozwoli to na poprawę estetyki szkół i przedszkoli oraz na wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci i uczniów. Po 

zakończeniu projektu wyremontowane pomieszczenia i pomoce naukowe nadal będą służyć uczniom szkół i dzieciom w 

przedszkolach uczestniczących w projekcie. 

1 BO.D3.2/15 Akademia "Prądnicki Senior" Wnioskodawca wycofał projekt

2 BO.D3.14/15

Z ułańską fantazją. Projekt zmiany skrzyżowania 

ulic Ułanów, Pilotów i Akacjowej w miejsce 

przyjazne mieszkańcom

W związku z tym, że istniała możliwość korekty wniosku w części dotyczącej uporządkowania parkowania na skrzyżowaniu ulic 

Ułanów-Pilotów -Akacjowa (zaproponowany w opisie projektu i na załączonej mapie sposób parkowania na jezdni w ciągu 

Pilotów -Akacjowa i Pilotów-Ułanó jest niezgodny z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 18.10.2014 r. poz. 1137), gdzie zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m 

od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, wnioskodawca została wezwana drogą mailową 11.05.2015 r. do modyfikacji 

swojego projektu w zakresie możliwym do realizacji (w ciągu 7 dni roboczych). Skorygowany wniosek został drogą mailową 

przekazany do ZIKiT 20.05.2015 r. jednak zawierał nadal elementy niemożliwe do uwzględnienia w zakresie uporządkowania 

parkowania w ciągu Ułanów-Pilotów - z uwagi na zapisy wspomnianej ustawy Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym, że 

wniosek nie może być korygowany więcej niż jedne raz - zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr VII/107/2015 z 11.02.2015 r par. 

10 ust. 4, wniosek rozpatrzono negatywnie.

3 BO.D3.19/15 Odlotowy plac zabaw Działka, na której miałby powstać plac zabaw nie jest właśnością Gminy Miejskiej Kraków. Teren należy do Skarbu Państwa.

4 BO.D3.21/15

Kamery osobiste dla policji - bezpieczny obywatel, 

bezpieczny policjant

Brak formalny par. 11 pkt 4 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Po zawiadomieniu o konieczności dokonania 

uzupełnienia wnioskodawca wycofał projekt

5 BO.D3.23/15

Monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc na 

terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

Realizacja propozycji projektu jest sprzeczna z przyjętym przez Prezydenta Miasta Krakowa 23 kwietnia 2015 r. 

harmonogramem realizacji wyników referendum z 25.05.2014 r. w zakresie pytania obejmującego zagadnienie monitoringu 

wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w Krakowie, będącego wynikiem prac Zespołu Zadaniowego powołanego 

Zarządzeniem nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z 11.07.2014 r. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że przedmiotowy 

wniosek wypełnia przesłanki wskazane w par. 11 pkt 3 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego, że w 

ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, któe stoją w sprzeczności z obowiązującymi w 

mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

6 BO.D3.24/15

Monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc na 

terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

Realizacja propozycji projektu jest sprzeczna z przyjętym przez Prezydenta Miasta Krakowa 23 kwietnia 2015 r. 

harmonogramem realizacji wyników referendum z 25.05.2014 r. w zakresie pytania obejmującego zagadnienie monitoringu 

wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w Krakowie, będącego wynikiem prac Zespołu Zadaniowego powołanego 

Zarządzeniem nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z 11.07.2014 r. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że przedmiotowy 

wniosek wypełnia przesłanki wskazane w par. 11 pkt 3 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiącego, że w 

ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, któe stoją w sprzeczności z obowiązującymi w 

mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

1 BO.D4.2/15

Remont chodnika łączącego ul. Siewną i 

Bursztynową na odcinku  koło poczty i boiska 

szkoły

Remont fragmentów szerokiego chodnika przebiegającego na kierunku 

północ - południe, usytuowanego pomiędzy przedszkolem  a szkołą na 

os. Prądnik Biały Wschód. 150 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

2 BO.D4.3/15

Chodnik wzdłuż ul. Nad Strugą, bezpieczne dojście 

do al.. 29 Listopada

Proponowany chodnik oddzielony rowerem od jezdni, poprawi 

bezpieczeństwo pieszych i usprawni ruch pojazdów. 160 000,00

Budowa chodnika usunie uciążliwości pieszych poruszających się wzdłuż ul. Nad Strugą, głównie mieszkańców Dzielnicy IV. 

Budowa ciągu pieszego zniweluje poruszenie się pieszych na jezdni, usprawni ruch pojazdów, poprawi bezpieczeństwo 

wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem chodnika i 

elementów odwodnienia chodnika oraz występującej w sąsiedztwie zieleni wysokiej (wskazane regularne przycinanie gałęzi 

drzew dla zapewnienia skrajni poziomej i pionowej wymaganej dla chodnika).

3 BO.D4.4/15

Budowa szatni sportowej wraz z zapleczem 

sanitarnym przy boisku Ks Bronowicki

Budowa szatni - budynek jednokondygnacyjny w technologii 

tradycyjnej z przyłączami prądu, wody, kanalizacji oraz 

zagospodarowanie terenu. 240 000,00

 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 infrastryktury 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 skzolne, osiedlowe dla seniorów.

4 BO.D4.6/15

Budowa brakującego chodnika oraz remont 

odcinka istniejącego wzdłuż ul. Stawowej

Zaprojektowanie oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Stawowej na dł. ok. 

160 m oraz remont istniejącego chodnika ok. 70 m. 220 000,00 Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na wnioskowanym odcinku ul. Stawowej.

ODRZUCONY

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY

PRZYJĘTY



5 BO.D4.7/15

Remont elewacji i tynkowanie budynku Szkoły 

Podstawowej nr 58 Kraków ul. Pigonia 2

Remont i renowacja zniszczonej i nieestetycznej elewacji budynku 

Szkoły Podstawowj nr 58. 240 000,00

Projekt remontu i renowacji zniszczonej elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie, poprawi walory estetyczne 

budynku oraz zwiększy bezpieczeństwo na zewnątrz (usunięcie odpadającego tynku) dając długoterminowy efekt.

6 BO.D4.9/15 Budowa psiego wybiegu na osiedlu Żabiniec

Zagospodarowanie zaniedbanych działek gminnych poprzez 

wyrównanie terenu, rekultywację zieleni, wykonanie ogrodzenia oraz 

remont istniejącego chodnika. 140 000,00

Wskazany teren spełnia założenia programowe do budowy wybiegów dla psów; wpłynie na poprawę estetyki miejsca i 

dodatkowo spełni funkcję społeczną; realizacja spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania.

7 BO.D4.10/15 Budowa Street Workout Parku

Budowa urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych, 

poprzecznych, drabinek i poręczy - Park Krowoderski. 60 000,00

 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 infrastryktury 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 skzolne, osiedlowe dla seniorów.

8 BO.D4.11/15

Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w dzielnicy 

Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców

Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów 

opuszczonych ogródków działkowych dla celów rekreacyjnych i 

stworzeniu tam otwartego dla mieszkańców ogrodu osiedlowego. 110 000,00 Projekt nie będzie generował kosztów, gdyż utrzymaniem powstałego ogrodu mają zajmować się wolontariusze

9 BO.D4.12/15

Popołudnie z Foggiem. Potańcówka retro w rytmie 

przedwojennych szlagierów

Przedsięwzięcie związane z Mieczysławem Froggiem, prezentacja jego 

piosenek oraz potańcówka w rytm powojennych szlagierów 

tanecznych. 7 800,00

Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. "Popołudnie z Foggirm. Potańcówka retro w rytmie przedwojennych szlagierów" 

przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty Centrum Kultury. Prezentacja piosenek i wystawa 

pamiątek związana z Mieczysławem Foggiem przybliży sylwetkę i działalność polskiego muzyka, a warsztaty taneczne będą 

okazją do dobrej zabawy różnych grup wiekowych.

10 BO.D4.13/15

Nasz Prądnik. Bezpłatne wycieczki po zabytkach i 

użytkach ekologicznych Dzielnicy IV

Przedmiotem projektu są wycieczki, popularyzujące wśród 

mieszkańców lokalne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. 9 850,00

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości ekoligicznej i kulturowej oraz przywiązania do miejsca wśród 

społeczności lokalnej. Przystępna forma podejmowanych działań (spacery, wycieczki) spowoduje, że po zakończeniu realizacji 

projektu, zdobyta wiedza pozostanie na długo w pamięci uczestników i będzie chętnie przekazywana dalej.

11 BO.D4.14/15

Zielony Zakątek. Wspólnie rewitalizujemy 

przestrzeń zieloną poprzez tworzenie ławek i 

altany (lub innej instalacji zaprojektowanej przez 

mieszkańców) z żywej wierzby

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja kawałka przestrzeni, która 

zostanie przeprowadzona przez stworzenie pięknego, zielonego zakątka 

z wykorzystaniem żywej wierzby. 13 000,00

Projekt będzie generował minimalne koszty związane z pielęgnacją posadzonych krzewów, jednokrotny koszt pielęgnacji 

ławeczki będzie wynosił ok. 50 zł.

12 BO.D4.15/15

Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci 

niepełnosprawnych

Doposażanie placu zabaw w huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych, 

które poruszają się na wózkach inwalidzkich. 63 832,00

13 BO.D4.16/15

Gdzie tu stanąć? Czas na prawdziwe mejsca 

postojowe

Projekt dotyczy utworzenia miejsc postojowych na całej długości przy 

chodniku od strony ul. Jaremy i Weissa. 90 000,00

14 BO.D4.17/15

Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-

spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) 

wzdłuż rzek "Prądnik" ("Białucha") i "Bibiczanka" 

na terenie Dzielnicy IV

Doprowadzenie przedmiotowej trasy do stanu umożliwiającego 

osobom (szczególnie Senior 60+) bezpiecznego przemieszczania się 

wzdłuż trasy. 33 000,00

Koszt bieżacego utrzymania zieleni; koszt opróżniania koszy na śmieci; okresowa konserwacja elementów konstrukcyjnych tablic 

informacyjnych; naprawa zdewastowanych elementów ławek i stolików oraz ich czyszczenie i malowanie; wymiana piasku; 

poprawa estetyki otoczenia.

15 BO.D4.18/15

Budowa utwardzonego dojścia wzdłuż parkingu na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6

Budowa utwardzonego dojścia wzdłuż parkingu na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 107 dla dzieci idących od strony ul. Zdrowej. Budowa 

dojścia 150 cm oddzielonego słupkami od częsci parkingowej. 30 800,00

Wykonianie projektu wskazanego przez wnioskodawcę da długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością 

korzystania z bezpiecznego przejścia dla dzieci uczestniczących do szkoły wydzielonym chodnikiem omijając parking i 

poruszające się po nim auta.

16 BO.D4.20/15

Mali akrobaci - gigantyczna piramida 

wspinaczkowa na placu zabaw u styku ul. Zdrowej i 

Bobrzeckiej

Doposażenie placu zabaw w gigantyczną piramidę wspinaczkową o 

wysokości co najmniej 3-5 metrów. 47 500,00

17 BO.D4.21/15

Graj w zdrowie - nowoczesne boisko 

wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej

Celem projektu jest powstanie ogólnodostępnego obiektu dla 

młodzieży uprawiającej sport. Projekt zakłada położenie nawierzchni 

poliuretanowej, okrawężnikowanie ogrodzenie oraz zainstalowanie 

sprzętu do gry w siatkówke, koszykówkę oraz tenisa. 68 000,00 .Poprawa stanu technicznego istniejącego bosika sportowego

18 BO.D4.22/15

Wykonanie remontu chodnika na odcinku od 

budynku Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. 

Mackiewicza 15 do budynku Przedszkola 

Samorządowego nr 175 przy ul. Mackiewicza nr 23 

c. Montaż 6 nowych ławek i 6 koszy na śmieci 

wzdłuż opisanego wyżej chodnika Remont chodnika, montaż 6 nowych ławek i 6 koszy na śmieci. 240 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

19 BO.D4.23/15

Remont nakładki asfaltowej na ul. Ojcowskiej (200 

m)

Remont części ul. Ojcowskiej od ul. Stawowej do nr 100 przy ul. 

Ojcowskiej (200 m). 120 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

20 BO.D4.24/15

Montaż wiaty przystankowej na ul. Makowskiego 

(przystanek na linie: 130, 138, 169, 118, 904)

Projekt dotyczy zakupu i montażu wiaty przystankowej na istniejącym 

przystanku. 33 000,00

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

elementów konstrukcyjnych; poprawa komfortu pasażerów oczekujących na autobus.



21 BO.D4.25/15

Remont chodnika na ul. Różyckiego od bloku 6 i 7 

w kierunku ul. Weissa oraz chodnika w obrębie 

przejść dla pieszych

Remont chodnika na ul. Różyckiego od bloku 6 i 7 w kierunku ul. Weissa 

oraz chodnika w obrębie przejść dla pieszych. 150 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

22 BO.D4.28/15

Remont chodnika przy ul. Generała Augusta 

Fieldorfa-Nila w Krakowie

Remont chodnika przy ul. Generała Augusta Fieldorfa-Nila w Krakowie 

od ul. Prądnickiej do bramy wiazdowej do szpitala im. Jana Pawła II. 240 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

23 BO.D4.30/15

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów - część  dzielnicowa dla Dzielnicy IV 

Prądnik Biały

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych. 237 000,00

Wykonanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę da długoterminowy efekt w wymienionych placówkach oświatowych w 

związku z możliwością wieloletniego korzystania z efektów następujących działań: SP 21, ul. Bat. Skała AK 12 - wymiana kostki 

brukowej przy wejściu do szkoły poprawi estetykę i bezpieczeństwo w placówce; G 12, ul. Kluczborska 3 - przeprowadzenie zajęć 

przedmiotowych i artystycznych korzystnie wpłynie na ofertę edukacyjną placówki a tym samym rozwój uczniów; ZSO 53, ul. 

Stawowa 179 - remont szatni uczniowskich, zakup szafek i ławek poprawi estetykę i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli; SP 

113, ul. Stachiewicza 33 - remonty w placówce poprawią estetykę obiektu i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli;  SP 58, ul. 

Pigonia 2 - realizacja inicjatywy "angielski 5 razy w tygodniu" wpłynie korzystnie na oferte edukacyjną placówki i wynikającvy z 

niej rozwój dzieci; SP 109, ul. Mackiewicza 15 - wymalowanie klatek schodowych i korytarzy poprawi estetykę obiektu; G 13, ul. 

Mackiewicza 15 - zakup sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych do wf, uzupełnienie księgozbioru korzystnie wpłtynie 

na ofertę edukacyjną placówki a tym samym rozwój uczniów; SP 67, ul. Kaczorówka 4 - remonty w placówce poprawią estetykę 

obiektu i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli; ZSP 2, ul. Porzeczkowa 3 - remonty łazienek przy sali gimnastycznej wraz ze 

zmianą systemu ogrzewania wody poprawią estetykę obiektu i warunki higieniczno-sanitarne dla uczniów i nauczycieli.

24 BO.D4.32/15

Rewitalizacja drzew przy ulicach, na zieleńcach i w 

parkach na Prądniku Białym

Pielęgnacja drzew poprzez usuwanie suchych, chorych gałęzi, 

odsłanianie latarni i znaków drogowych. 4 500,00

Realizacja zadania spowoduje porawę bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez usunięcie suchych gałęzi i konarów; poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez odsłonięcie znaków drogowych; poprawę estetyki drzew w Dzielnicy IV.

1 BO.D4.1/15 Renowacja alejek w Parku Kościuszki

Projekt wniosku został złożony na błędnym formularzu zgłoszeniowym. W związku z tym, w dniu 28.04.2015 r przesłano prośbę 

o ponowne złożenie projektu na prawidłowym formularzu. Mieszkaniec nie dokonał weryfikacji w uzgodnionym terminie.

2 BO.D4.5/15

Monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc na 

terenie Dzielnicy IV

Realizacja propozycji projektu jest sprzeczna z przyjętym przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 23 kwietnia 2015 r. 

Harmonogramem realizacji wyników referendum z dnia 25 maja 2014 r. w zakresie pytania obejmującego zagadnienie 

monitoringu wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w Krakowie będącego wynikiem prac Zespołu zadaniowego 

powołanego Zarządzeniem nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.07.2014 r. z uwagi na powyższe należy wskazać, 

że przedmiotowy wniosek wypełnia przesłanki wskazane w § 11. pkt 3) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 

stanowiącego, że w ramach procedury  budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoja w sprzeczności z 

obowiązujacymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego.

3 BO.D4.8/15

Zatoka postojowa przy ul. Czerwieńskiego 1 dla 

autobusów przewożących uczniów oraz 

samochodów odwożących dzieci do szkoły

Zgodnie z Uchwałą nr VII/107/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego 

miasta Krakowa § 11 pkt. 5 "które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności" 

informujemy, że w miejscu proponowanej lokalizacji zatoki autobusowej są posadzone drzewa, które zostały nasadzone w 

ramach decyzji jako nasadzenie zamienne. Wystąpiono o opinię do UMK WKŚ. Uzyskano negatywną opinię. Budowa zatoki 

postojowej wiązałaby się z koniecznością likwidacji fragmentu zieleni przy ulicznej, w tym przesadzaniu świeżo nasadzonych 

drzew w ramach wykonania warunku nasadzeń zamiennych z decyzji Prezydenta Miasta Krakowa. Zgodnie z Uchwała 

NRLXI/836/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu Ochrony Środowiska dla miasta 

Krakowa na lata 2012-2015  uwzględnieniem zadań realizowanych  w 2011 r. oraz perspektywą na lata 2016-2019, koncepcja 

rozwoju terenów zieleni w mieście uwzględniająca wartości kulturowe i przyrodniecze oraz dynamikę rozwoju miasta opiera się 

m.in. na zachowaniu istniejących terenów zieleni miejskiej i ich rozwoju.

4 BO.D4.19/15

"Od juniora do seniora" Międzypokoleniowe 

Centrum Rekreacji w parku Kościuszki - magiczny 

park linowy oraz siłowania pod chmurką

Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o pozyskane opinie oraz zapisy Regulaminu budżeto obywatelskiego miasta 

Krakowa, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 r w sprawie budżetu 

obywatelskiego miasta Krakowa stwierdzona:-zgodnie z treścią § 11 pkt 3) w/w Regulaminu sprzeczność z obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" zatwierdzonego Uchwałą nr XCI/1218/10 

Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r.

ODRZUCONY



5 BO.D4.26/15

Budowa jednostronnego chodnika na odcinku  ul. 

Na Zielonki od skrzyżowania z ul. Łokietka do 

skrzyżowania z ul. Jurajską oraz wykonanie przejść 

dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Na Zielonki 

i ul. Łokietka

Budowa chodnika wzdłuż  ul. Na zielonki wiąże się z budową kanału opadowego. W chwili obecnej wody opadowe 

odprowadzane są nieurządzone pobocza. W ul. Na zielonki brak jest kanalizacji deszczowej. Zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi dla prawidłowego odwodnienia projektowanego chodnika oraz istniejącej jezdni niezbędna jest budowa kanalizacji 

deszczowej na długości ok 430 mb. Kanalizację deszczową wykonuje się, gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za 

pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. dz. IV rozdział 1 Urządzenia odwadniające wode m.in. par. 101, 103, 106). Zagospodarowanie wód opadowych nie 

może zakłócić gospodarki wodnej sąsiednich działek (art. 29 Prawo wodne - ustawa z 18.07.2001 r. Dz.U. nr 115 z 11.10.201). 

Szacunkowy koszt budowy samego kanału deszczowego - to około 516 000, 00 i jest nie zgodny z limitem finansowym 

wskazanym w § 8 ust. 2 do Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (uchwałą nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 11.02.2015 r.). Ponadto istniejący pas jezdny  w niektórych miejscach przylega do działek prywatnych. Istniejące pobocze 

jest niewystarczające na budowe jednostronnego chodnika o szerokości min. 2 m. Działki 266, 283, 284 obr. 28 Krowodrza 

stanowią własność osób prywatnych zgodnie z uchwałą nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa § 11 pkt. 5 w ramach budżetu 

obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa własności

6 BO.D4.27/15

Namalowanie muralu patriotycznego na Szkole 

Podstawowej 107 przy ul. Zdrowej 6 w Krakowie 

na zniszczonej przez wandali elewacji.

Opiniujemy negatywnie projekt jako propozycja zadania do budżetu obywatelskiego z powodu braku podpisów pod wnioskiem 

min. 15 osób mieszkających w danej dzielnicy, jak również z uwagi na prośbę wnioskodawczyni o wycofanie projektu.

7 BO.D4.29/15

Remont chodnika wraz ze schodami prowadzącego 

od ul. Koraczaka do ul. Opolskiej w Krakowie (za 

sp. 107) Chodnik i schody znajdują się na terenie prywatnym.

8 BO.D4.31/15

Budowa chodnika dla pieszych przy ul. J.Conrada i 

Chełmońskiego (położonej na północ w stosunku 

do trasy Opolska/Conrada)

W wyniku weryfikacji propozycji zadania stwierdzono: konieczność zaprojektowania i zrealizowania min. 100 mb kanału 

opadowego niezbędnego dla rozwiązania prawidłowego odwodnienia chodnika; szacunkowy koszt zadania: 296 150 zł brutto 

znacznie przewyższa limit finansowy określony zgodnie z treścią § 11 ust 1) Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta 

Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 roku w/s budżetu 

obywatelskiego miasta Krakowa.

1 BO.D5.1/15

Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 43 na ul. 

Mazowieckiej 45 Wyposażenie ogrodu w zabawki dla dzieci. 80 000,00 Wyposażenie ogrodu w urządzenia i zabawki dla dzieci.

2 BO.D5.2/15 Budowa Street Workout Parku

Budowa urządzeń treningowych złozonych zdrążków pionowych 

poprzecznych, drabinek i poręczy. 60 000,00 Budowa urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych, poprzecznych, drabinek i poręczy.

3 BO.D5.5/15 Punkt z wodą pitną przy Młynówce Królewskiej

Stworzenie punktu z wodą pitną na potrzeby mieszkańców 

korzystających z obiektów użyteczności publicznej przy Młynówce 

Królewskiej. 48 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością przeglądów technicznych i konserwacji pitnika, 

ewentualnych remontów oraz związane z opłatami za pobór wody. Pitnik wody stanowić będzie duże ugodnienie dla 

użytkowników parku oraz podniesie atrakcyjność terenu.

4 BO.D5.6/15

Rewitalizacja Parku Krakowskiego - etap I- 

przygotowanie wielobranżowego projektu 

rewitalizacji Parku Krakowskiego w latach 2016-

2019

Przygotowanie Wielobranżowego projektu rewitalizacji Parku 

Krakowskiego, którego realizacja będzie przewidziana na lata 2016-

2019. 104 000,00

Wymiana elementów małej architektury zwiększy atrakcyjność parku oraz pozwoli w sposób bezpieczny spędzać czas wolny w 

parku Krakowskim, mieszkańcom jak i turystom odwiedzajacym Kraków. Powstała inwestycja będzie generowała koszty 

związane z utrzymaniem nowo - dobudowanej infrastruktury.

5 BO.D5.7/15

Bezpłatny punkt poradnictwa lokatorskiego w 

dzielnicy V

Projekt zakłada organizację bezpłatnych dyżurów prawnych, w czasie 

których mieszkancy uzyskiwaliby informacje o przysługujacych im 

prawach w zakresie spraw związanych ze sprawami mieszkaniowymi i 

lokatorskimi oraz otrzymywaliby pomoc prawną w obronie swoich 

praw. 76 180,00

Długoterminowymi przewidywanymi efektami realizacji zadania są wzrost świadomosci i kultury prawnej lokatorów oraz 

zwiększenie umiejętnosci korzystania z uprawnień jakie przysługują lokatorom. 

6 BO.D5.8/15

Utworzenie przejscia dla rowerów i pieszych w 

miejsce istniejącego przejscia dla pieszych przez 

ulice Piastowską u wylotu Młynówki Królewskiej

Projekt dotyczy umożliwienia przejazdu rowerzystom istniejącego już 

przejscia dla pieszych w ciągu scieżki rowerowej. 30 000,00

w wyniku realizacji projektu połączone zostaną dwa fragmenty ciągów rowerowych. W kolejnych latach konieczne będzie 

zarezerwowanie środków na bieżące utrzymanie (nawierzchnia oraz oznakowanie).

7 BO.D5.9/15

Szkoły otwarte dla mieszkańców (sport i rekreacja 

na boiskach i zielonych terenach przy szkolach 

Krowodrzy po godzinach pracy szkoł)

Otwarcie szkół po godzinach nauki, aby swobodnie korzystali z boisk i 

innych urządzeń sportowych oraz używali terenów zielonych zgodnie z 

ich przeznaczeniem. 65 000,00

Poprawa infrastruktury boiska szkolnego przy ZSOI Nr 1 (oświetlenie terenu przyszkolnego, rozbudowa monitoringu) będzie 

sprzyjała udostępnieniu boiska dla mieszkańców dzielnicy V krowodrza po godzinach pracy Szkoły. Korzystanie z terenów 

sportowych wpłynie na poprawę stanu zdrowia, kondycji, samopoczucia mieszkańców dzielnicy. Oświetlenie boiska i rozbudowa 

monitoringu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa zarówno uczniów ZSOI Nr 1 jak i osób korzystających z infrastruktury 

sportowej po godzinach pracy szkoły. 

8 BO.D5.10/15

Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich 

uczniów cześc dzielnicowa dla dzielnicy V 

Krowodrza

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkól 

podstawowych, gimnazjów i innnych.  70 000,00

Przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych w ramach projektu na działania wskazane przez dyrektorów krakowskich 

szkół uwzględnionych w projekcie wpłynie korzystnie na podniesienie jakosci bazy szkól, a tym samym komfortu nauki i pracy w 

szkołach. 

DZIELNICA V KROWODRZA

PRZYJĘTY



9 BO.D5.11/15

Przedłuzenie alejki spacerowej Młynówka 

Królewska do al. Słowackiego

Wytyczenie poprzez skwer koło budynku Radia Kraków alejek 

żwirowych umożliwiających dojście do alejki spacerowej Młynówka 

Królewska bezpośrednio od al. Słowackiego. Zorganizowanie 

bezpiecznego ruchu pieszego na skrzyżowaniu ulic Kościelnej, 

Grottgera, Gzymsików poprzez likwidację wysepki utrudniajacej ruch 

pieszy i pojazdów oraz wykonanie oznakowania i urządzeń 

organizujących ruch pojazdów i zabezpieczajacych ruch pieszych na 

zasadach "strefy zamieszkania". 80 000,00

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem 

odcinków: jezdni i chodników objętych zakresem wniosku w tym: przeglądy stanu technicznego, konserwacja, prace 

remontowe.

10 BO.D5.12/15

Rewitalizacja drzew przy ulicach, na zieleńcach i w 

parkach w krowodrzy

Pielegnacja drzew poprzez usuwanie suchych, chorych gałęzi, 

odsłanianie latarni i znaków drogowych. 45 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia - usunięcie suchych gałęzi i konarów, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 

odsłonięcie znaków drogowych, poprawę estetyki drzew w Dzielnicy V.

1 BO.D5.3/15

Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły Podstawowej 

Nr 36 Działka, na której znajduje się placówka należy do osób fizycznych.

2 BO.D5.4/15

Rewitalizacja górki saneczkowej przy al. Grottgera 

(rejon placu zabaw Racławicka/Urzędnicza)

Projekt wniosku został złożony na błędnym formularzu zgłoszeniowym. Ponadto konieczna jest wymiana zaproponowanej 

lampy solarnej na lampę zasilaną tradycyjnie kablem ziemnym oraz wprowadzenie modyfikacji przy rekultywacji górki. W 

związku z tym, w dniu 28.04.2015 r. przesłano prośbę o ponowne złożenie projektu i wprowadzenie modyfikacji. Mioszkaniec 

nie dokonał weryfikacji w uzgodnionym terminie. Próba skontaktowania sie z wnioskodawcą telefonicznie nie przyniosła 

rezultatu.

1 BO.D6.13/15

Odnowienie znakowania trasy turystyczno-kultury 

Bronowice Małe - Mydlniki

Projekt dotyczy odnowienia znajowania pieszej trasy turystycznej-

historyczno-kulturowej Bronowice Małe - Mydlniki. 3 500,00

Projekt obywatelski zakłada odnowienie istniejącego i oznakowanego już szlaku turystycznego "Bronowice Małe - Mydlniki". 

Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa w harmonogramie czyszczenia oznakowania turystycznego, co roku 

zakłada mycie oznakowania znajdującego się na ww. trasie. Efektem czyszczenia oznakowania jest blaknięcie tablic znajdujących 

się na trasie - pogorszeniu ulega czytelność tablic. W związku z tym oraz możliwością dewastacji przewidzieć należy koszty 

związane z renowacją, wymianą elementów oznakowania oraz czyszczenia i utrzymaniem oznakowania. Odnowienie 

istniejącego oznakowania turystycznego wpłynie pozytywnie na widoczność przebiegu szlaku, co spowoduje wzrost jego 

atrakcyjności, ułatwi poruszanie się po nim oraz wpłynie na poznanie Dzielnicy przez turystów i mieszkańców.

2 BO.D6.8/15

Remont i doposażenie klasy 303 w Szkole 

Podstawowej nr 153 im. Ks. prof. Józefa Tischnera 

w Krakowie przy ulicy Na Błonie 15d

Remont i doposażenie sali 303 w Szkole Podstawowej nr 153 w 

Krakowie, w której uczą się dzieci zamieszkałe przede wszystkim w 

dzielnicy VI, poprzez zakup: tablicy interaktywnej, nowych ławek 

szkolnych i krzeseł, biurka, szafek na podręczniki; pomalowanie sali, 

zakup rolet przeciwsłonecznych, firanek, a także rzutnika. 25 000,00

Projekt remontu i doposażenia klasy 303 w Szkole Podstawowej Nr 153 w Krakowie obejmuje naprawę tynku i malowanie klasy 

oraz zakup podstawowego wyposażenia klasy w meble, rolety, firanki i zakup tablicy multimedialnej. Zrealizowanie tego 

projektu pozwoli na wykorzystanie będącej obecnie w złym stanie sali nie tylko do zajęć lekcyjnych, ale również do zajęć 

pozalekcyjnych, dydaktycznych dla dzieci z dzielnicy, do spotkań (sala ma 51,92m2). Jest to projekt, który na długi okres poprawi 

warunki użytkowania sali. Po sprawdzeniu cen i uzyskaniu informacji co do wielkości sali, szacunkowy kosztprojektu pozostaje 

jak podał Wnioskodawca. Szacunkowy koszt zadania mieści sie w limicie finansowym Dzielnicy.

3 BO.D6.11/15

Renowacja parkietów w salach dydaktycznych w 

Przedszkolu Samorządowym nr 77

Renowacja parkietów w salach dydaktycznych i auli na terenie 

Przedszkola Smorządowego nr 77. 20 918,06

Projekt renowacji parkietu w salach dydaktycznych i auli w Przedszkolu Nr 77 w Krakowie przyczyni się do komfortu 

przebywania małych dzieci, bezpieczeństwa /parkiet bardzo zniszczony/, lepszego wizerunku Przedszkola, do którego 

przychodzą też rodzice. W przypadku realizacji zadania przyniesie ono długoterminowy skutek. Szcunkowy koszt zadania został 

zweryfikowany w stosunku do pierwotnego /kosztorys/ i wynosi ok. 20 918,06 zł brutto. Koszt zadania mieści sie w limicie 

finansowym Dzielnicy VI.

4 BO.D6.14/15

Modernizcja ogrodzenia terenu Zespołu Szkół 

Budowlanych Nr 1 w Krakowie 

Projekt dotyczy wymiany istniejącej (zdewastowanej) siatki na wysokie 

ogrodzenie stalowe na odcinku przynajmniej 130 mb. 65 000,00

Projekt modernizacji ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie - Bronowicach - wymiana zdewastowanego 

ogrodzenia z siatki /ok. 130 m/ na ogrodzenie wyższe (1,8 m) i stalowe (systemowe z prętów) przyczyni się na długi okres /lata/ 

do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów/osób przebywających na obiektach szkolnych ZSB1. Utrudni i wyeliminuje przedostanie 

się osób trzecich na teren szkolny. Zlikwiduje również przechodzenie "na skróty" z Młynówki Królewskiej przez plac zabaw i 

boisko. Szcunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzilenicy.

5 BO.D6.6/15

Konkurs plastyczny "Matka i dziecko" - w 

nawiazaniu do malarstwa Stanisława 

Wyspiańskiego

Przedmiotem projektu jest twórczość Stanisława Wyspiańskiego oraz 

popularyzacja jego działań artystycznych wśród dzieci i młodzieży. 7 000,00

Realizacja projektu "Matka i dziecko", w ramach którego przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

inspirowany dziełami Stanisława Wyspiańskiego, przyczyni się zarówno do rozwinięcia uzdolnień plastycznych uczestników, jak i 

popularyzacji twórczości malarza. Finałem konkursu będzie wernisaż wystawy powstałych prac. Oprócz nauki kreatywnego 

sposobu spędzania czasu, realizacja projektu wpłynie na integrację i uaktywnienie różnych grup społecznych, a także będzie 

jednym z elementów wychowania młodego pokolenia poprzez sztukę.

6 BO.D6.5/15 Rodzinny kurs wspinaczkowy

Zajęcia dla dzieci i rodziców propagujące wspinaczkę górską połączone z 

prelekcjami. 6 778,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Długoterminowe efekty kursów wspinaczkowych związane są z 

pozyskaniem przez uczestniczące w nich rodziny umiejętności, które będą mogły być wykorzystywane przez rodziny podczas 

przyszłych zajęć rekreacyjnych.

7 BO.D6.17/15 Lustra dla tancerzy i gimnastyków

Zakup bezpiecznych luster na salę gimnastyczną w szkole podstawowej 

nr 138. Umożliwiają one pełny trening baletu, tańca towarzyskiego, 

gimnastyki, artystycznej i korekcyjnej. 5 667,05

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Wykonanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę da 

długoterminowy efekt w związku z mozliwością wieloletniego korzystania z zakupionych oraz zamontowanych luster przez 

osoby zajmujące się tańcem oraz gimnastyką.

ODRZUCONY

DZIELNICA VI - BRONOWICE

PRZYJĘTY



8 BO.D6.24/15

Świętuj z nami. Organizacja wydarzeń kulturalnych 

i sportowych dla mieszkańców Bronowic z okazji 

20. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół 

Bronowic

Organizatorem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, które 

będzie koordynowało projekt przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 

50 w Krakowie. Przedmiotem projektu jest zorganizowanie wydarzeń z 

dziedziny kultury, sztuki i edukacji związanych z historią i tradycją 

Bronowic Małych. Wydarzenia te powinny utrwalić dziedzictwo 

Bronowic, a powiązane będą z 20-tą rocznicą powstania Towarzystwa 

Przyjaciół Bronowic. W szczególe będzie to: 1. Zorganizowanie ogólno-

dzielnicowego Dyktanda Bronowickich 2. Zorganizowanie pleneru 

malarskiego 3. Organizowanie konkursu recytatorskiego 4. Organizacja 

konkursu na napisanie najlepszego opowiadania związanego z 

Bronowicami 5. Organizacja wystawy fotografii pn. Bronowice - świat 

który odchodzi 6. Organizacja biegu o Puchar Prezesa TPB 62 400,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Długoterminowy efekt festynu związany jest z integracją mieszkańców 

dzielnicy oraz przybliżeniem jej historii osobom uczestniczacym w festynie.

9 BO.D6.3/15

Renowacja zieleni u zbiegu ulic Myczkowskiego i 

Balickiej

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ilicy Balickiej i Myczkowskiego 

poprzez usunięcie darni, nasadzenie niskopiennych roslin ozdobnych, 

oraz wyłożenie powierzchni korą lub kamieniem. 9 530,00

Projekt będzie generował koszty związane z pielęgnacją posadzonych krzewów: - jednokrotny koszt odchwaszczenia 

powierzchni zakrzewionych będzie wynosił około 305 zł, należy przewidzieć minimum 5 krotność powyższego zabiegu, do daje 1 

525 zł. - należy zabezpieczyć (przynajmniejw pierwszym roku) konieczność pięciokrotnego podlania nasadzonych roślin, 

jednokrotne podlewanie to koszt około 610 zł.      W sumie należy zabezpieczyć na utrzymanie powstałego terenu około 10 575 

zł na pierwszy rok, a na dalsze lata około 7 525 zł.

10 BO.D6.12/15 Remont chodnika w ul. Pod Strzechą

Projekt dotyczy remontu chodnika w ulicy Pod Strzechą od Kuźni do 

wjazdu na teren kościoła. 60 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

11 BO.D6.15/15

Bezpieczna droga i dojazd do Szkoły Podstawowej 

nr 50

Wymiana obrzeży, krawężników i płyt chodnikowych wzdłuż ogrodzenia 

szkoły Podstawowej nr 50 od strony ulicy Katowickiej oraz wymiana 

nawierzchni miejsc postojowych wzdłuż ww chodnia. Wykonanie 

wjazdu na teren szkoły już istniejącej. 120 000,00

W przypadku realizacji zadania zmniejszą się koszty związane z utrzymaniem chodnika i miejsc postojowych na 

wyremontowanym odcinku.

12 BO.D6.16/15

Remont chodnika przy ulicy Władysława 

Żeleńskiego

Remont chodnika przy ul. Władysława Żeleńskiego od numeru 65 w 

kierunku zmniejszających się numerów nieparzystych, aż do 

rozpoczynającego się numeru 45 32 650,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

13 BO.D6.18/15

Przyjazne podwórko - Etap I Modernizacja terenu 

rekreacyjnego przy ul. Krzywy Zaułek

Projekt polega na modernizacji terenu rekreacyjnego w skład którego 

wchodzi ogódek jordanowski przy ul. Krzywy Zaułek. Inwestycja 

obejmuje powiększenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe 

oraz przeniesienie istniejącego w ciągu pieszego kolidującego z 

projektowanymi założeniami. 40 000,00

W przypadku realizacji zadania zwiększą się koszty bieżącego utrzymania ogródka jordanowskiego, przeglądu technicznego i 

konserwacji elementów małej architektury, ewentualnych remontów lub demontażu w wyniku dewastacji.

14 BO.D6.19/15

Remont nawierzchni całej ulicy Pod Strzechą wraz 

z położeniem nowej warstwy nakładki asfaltowej, 

jak i remont chodnika / wymiana chodnika na 

kostkę brukową

Projekt dotyczy robót drogowych polegających na wykonaniu nowej 

nawierzchni ulicy poprzez położenie nakładki asfaltowej wraz z 

przeprowadzaniem prac, polegających na generalnym remoncie 

chodnika wzdłuż całej ulicy Pod Strzechą, w celu poprawy 

bezpieczeństwa pieszych i dogodnego dojącia do zlokalizowanych przy 

ww ulicy domów oraz dojścia do kościoła parafialnego, 

rzymskokatolickiego p.w. Świętego Antoniego z Padwy w Krakowie - 

Bronowicach Małych. 120 000,00

W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

15 BO.D6.20/15

Przedłużenie istniejącej linii kablowej oświetlenia 

ulicznego wraz z posadowieniem i instalacją 5 lamp 

ulicznych, oświetleniowych (LED) na górnej części 

ulicy Pod Strzechą (długości około 150mb)

Projekt dotyczy przedłużenia istniejącej linii oświetlenia ulicznego wraz 

z posadowieniem i instalacją 5 lamp ulicznych typu LED na wskazanym 

powyżej odcinku wzdłuż uliczy Pod Strzechą w celu poprawy 

bezpieczeństwa oraz dojścia i dojazdu do zlokalizowanych w pobliżu 

obiektów i budynków, a także do Mariackiego Centrum Wypoczynkowo-

Rekreacyjnego (budynek dawnej "Stodoły") zlokalizowanej na końcu 

ulicy Pod Strzechą o nr 16C. 60 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z opłatami za pobór energii elektrycznej oraz związane z 

koniecznością konserwacji i ewentualnych remontów.

16 BO.D6.21/15 Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej

Wyznaczenie i budowa zatok miejsc parkingowych wzdłuż północnej 

strony ul. Bronowickiej w miejscu istniejącego chodnika i pasa zieleni. 115 000,00

Budowa zatok parkingowych poprawi jakość życia mieszkańcom, a także ich bezpieczeństwo m.in. w przypadku dojazdu karetki 

pogotowia lub innych służb czy dostawców, ale jednocześnie zwiększy koszty utrzymania, jak również przyczyni się do 

zmniejszenia terenów zielonych.

17 BO.D6.22/15

Pielęgnacja zieleni parkowej wzdłuż Młynówki 

Królewskiej

Projekt dotyczy inwentaryzacji i pielęgnacji zieleni, w tym: badania 

drzew przez dendrologa, mocowanie podpórek w przypadku drzew 

mogących się zawalić, przycięcie gałęzi, prześwietlenie terenu, ocena 

stanu krzewów i gleby oraz wynikające z oceny dalsze czynności jak np. 

przerzedzenie krzewów, nasadzenie nowych krzewów łatwych w 

utrzymaniu, a także jadalnych (służących jako pokarm dla ptaków), 

montaż budek lęgowych dla mniejszych ptaków, np. dla jerzyków, 

dosianie trawy na odcinkach nasłonecznionych.  

Realizacja zadania spowoduje: - poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez usunięcie u drzew suchych gałęzi i konarów, - 

zwiększenie walorów estetycznych, dekoracyjnych (założenie trawnika, posadzenie krzewów, porządkowanie terenu), - wzrost 

kosztów związanych z utrzymaniem terenu ze względu na konieczność pielęgnacji posadzonych krzewów (formowanie, 

podlewanie, plewienie, itp.), zwłaszcza w pierwszym roku od ich posadzenia, czyszczenie budek dla ptaków.



18 BO.D6.23/15

Zagospodarowanie zieleńca przy skrzyżowaniu ulic 

Piastowskiej i Lea

Projekt dotyczy inwentaryzacji i pielęgnacji zieleni, w tym: badania 

drzew przez dendrologa, ocena stanu drzew, krzewów i gleby oraz 

wynikające z oceny dalsze czynności jak np. przerzedzenie krzewów, 

przycięcie gałęzi, nasadzenie nowych krzewów łatwych w utrzymaniu. 18 878,00

Realizacja zadania spowoduje: - poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez usunięcie u drzew suchych gałęzi i konarów, - 

zwiększenie walorów estetycznych, dekoracyjnych (założenie trawnika, posadzenie krzewów), - wzrost kosztów związanych z 

utrzymaniem terenu ze względu na konieczność pielęgnacji posadzonych krzewów (formowanie, podlewanie, plewienie, itp.), 

zwłaszcza w pierwszym roku od ich posadzenia.

19 BO.D6.26/15

Rewitalizacja drzew przy ulicach, na zieleńcach i w 

parku w Bronowicach

Rewitalizacja drzew poprzez usuwanie suchych, chorych gałęzi, 

odsłanianie znaków drogowych i latarni.  

Realizacja zadania spowoduje: - poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez usunięcie suchych gałęzi i konarów, - poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez odsłonięcie znaków drogowych, - poprawę estetyki drzew w Dzielnicy VI.

20 BO.D6.4/15

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

na 138 w Krakowie

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci o nowe elementy bezpiecznej 

zabawy. 50 500,00

Projekt rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 138 w Krakowie obejmuje w swoim zakresie przygotowanie terenu 

pod nowe urządzenia zabawowe, zakup i montaż urządzeń oraz zakup i montaż 3 ławek miejskich i 2 szt. koszy na śmieci. 

Zrealizowanie tego projektu pozwoli na otwarcie tego placu dla użytkowania nie tylko przez uczniów szkoły ale i przez dzieci 

lokalnej społeczności oraz przyszłościowo przez dzieci planowanych oddziałów przedszkolnych. Szacunkowy koszt projektu 

pozostaje jak podał Wnioskodawca. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy.

21 BO.D6.10/15

Sportowe dzieciaki! Zakup sprzętu sportowego dla 

dzieci biorących udział w zorganizowanych 

zajęciach z piłki nożnej w Dzielnicy VI

Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych i 

reprezentacyjnych dla zawodników Szkółki Piłkarskiej KS Bronowianka 

oraz uczniów klas Sportowych i usportowionych Szkoły Podstawowej nr 

153. 39 200,00

Projekt sportowe dzieciaki, zakup sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach z piłki nożnej w 

Dzielnicy VI na terenach sportowych i rekreacyjnych przy KS Bronowianka i SP 153 w Krakowie - obejmuje zakup sprzętu 

sportowego oraz strojów sportowych i reprezentacyjnych dla zawodników szkółki piłkarskiej oraz uczniów klas sportowych i 

usportowionych Szkoły. Zrealizowanie tego projektu przyniesie korzyści, które odczują obecni zawodnicy i uczniowie, jak 

również kolejni młodzi, którzy przyjdą do klubu i szkoły w nastepnych latach. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie 

finansowym Dzielnicy VI na pojedynczy projekt.

22 BO.D6.25/15 Płatne patrole Policji Patrolowanie niebezpiecznych miejsc wskazanych przez mieszkańców. 12 000,00

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego zwłaszcza w miesiącach zimowych w 

Dzilenicy VI Bronowice

23 BO.D6.9/2015

"Żyj aktywnie i zdrowo" Cykl spotkań, wykładów, 

prelekcji i wycieczek dla osób starszych i 

niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych 

mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice. 10 800,00

Realizacja zadania spowoduje: - zaktywizowanie osób starszych, - realizowanie własnych pasji,                                                   - 

zdobycie nowych, przydatnych umiejętności, - nawiązanie nowyc kontaktów i pozytywnych relacji międzypokoleniowych.

24 BO.D6.7/15

Remont i modernizacja sali gimnastycznej wraz z 

zapleczem sanitarnym

Remont sali gimnastycznej (naprawa i malowanie ścian, wymiana 

oświetlenia, renowacja parkietu), remont i malowanie ścian korytarza, 

szatni, toalet i umywalni, modernizacja magazynów na sprzęt sportowy 

oraz kapitalny remont instalacji kanalizacyjnej wraz z wymianą rur. 98 000,00

Projekt remontu i modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej Nr 153 w Krakowie 

obejmuje naprawę i malowanie sali gimnastycznej i zaplecza oraz wymianę oświetlenia, renowację parkietu sali gimnastycznej, 

modernizację magazynków na sprzęt sportowy, a także remont instalacji kanalizacyjnej. Potwierdzamy realność szcunkowych 

kosztów po zwiększeniu jego wartości do 98 000,00 zł brutto (mail od Wnioskodawcy z dnia 25.05.2015 r). Zrealizowanie tego 

projektu przyczyni się zdecydowanie do poprawy na długie lata warunków użytkowania sali i sanitariatów oraz wykorzystania w 

100% sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla całej miejscowej społeczności: uczniom szkoły, sąsiednich szkół, dzieciom z 

Dzilenicy VI, pozwoli na urządzanie w niej zawodów sportowych, treningów dla młodzieżowych klubów sportowych oraz spotkań 

kulturalno-oświatowych. Szacunkowy koszt zadania zmieści się w limicie finansowym Dzielnicy VI na pojedynczy projekt.

25 BO.D6.27/15

Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich 

uczniów - część dzielnicowa dla Dzielnicy VI 

Bronowice

Dodatkowe środki dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjów i innych. 65 000,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Wykonanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę da 

długoterminowy efekt w wymienionych placówkach oświatowych w związku z możliwością wieloletniego korzystania z efektów 

następujących działań: SP 93, ul. Szlachtowskiego 31 - modernizacja sali gimnastycznej poprawi estetyke obiektu oraz 

bezpieczeństwo ucznów. SP 50, ul Katowicka 28 - wymiana drzwi wewnętrznych poprawi estetykę obiektu oraz bezpieczeństwo 

uczniów. ZSO 7, ul. Złoty Róg 30 - utworzenie dwóch sal multimedialnych wplynie korzystnie na ofertę edukacyjną placówki i 

wynikający z niej rozwój dzieci. SP 138, ul. Wierzyńskiego 3 - remont jadalni dla uczniów poprawi estetykę obiektu i warunki 

higieniczno-sanitarne dla uczniów i nauczycieli.

1 BO.D6.1/15 Wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej

Braki formalne wniosku (brak listy poparcia wniosku).Pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych (mail z dnia 

01.04.2015) wnioskodawca nie dostarczył prawidłowej listy poparcia wniosku.

2 BO.D6.2/15 Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej

Braki formalne wniosku (brak listy poparcia wniosku).Pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych (mail z dnia 

01.04.2015) wnioskodawca nie dostarczył prawidłowej listy poparcia wniosku.

3 BO.D6.28/15

Urządzenie do street workout i siłownia plenerowa 

przy Młynówce Królewskiej

Przesłany projekt został złożony na złym druku, na załączonej liście poparcia nie został wpisany tytuł projektu. Po wezwaniu do 

uzupełnienia braków formalnych, Wnioskodawczyni mailowo poinformowała, że rezygnuje ze zgłoszonego projektu.

1 BO.D7.1/15

Rozstawienie pojemników na psie odchody na 

terenie Półwsia Zwierzynieckiego

Rozstawienie 14 nowych oraz modernizacja lub wymiana 4 istniejących 

pojemników na psie odchody na terenie Półwsia Zwierzynieckiego. 14 200,00 Koszty opróżniania pojemników na psie odchody - 14 szt. - MPO

2 BO.D7.2/15

Rozstawienie pojemników na śmieci na terenie 

Półwsia Zwierzynieckiego

Rozstawienie 12 pojemników na śmieci na terenie Półwsia 

Zwierzynieckiego. 11 100,00 Koszty opróżniania pojemników na śmieci - 12 szt. - MPO

3 BO.D7.3/15

Festyn z okazji Dnia Dziecka 2016 w Szkole 

Podstawowej nr 31

Rada Rodziców od 5 lat organizuje w Szkole Podstawowej nr 31 festyn z 

okazji Dnia Dziecka, opierając się na skromnych funduszach własnych 

oraz na niewielką skalę na wsparciu od sponsorów. Mając do dyspozycji 

nieco większesrodki RR mogłaby uczynić festyn dużo ciekawszym 

poprzez szerszą ofertęatrakcji dla dzieci. 5 000,00 Długoterminowy efekt festynu związany jest z integracją dzieci i mieszkańców dzielnicy.

ODRZUCONY

DZIELNICAVII ZWIERZYNIEC

PRZYJĘTY



4 BO.D7.4/15

Remont elewacji wschodniej Szkoły Podstawowej 

nr 31 w Krakowie

Elewacja Szkoły Podstawowej nr 31 wymaga remontu. Jej stan w chwili 

obecnej jest katastrofalny: odpadający tynk, brud i zacieki. Szkoła, 

będąca dumą Półwsia Zwierzynieckiego wygląda fatalnie, a stan 

techniczny zagraża bezpieczeństwu uczących się tu dzieci. Szkoła 

posiada około 58.000 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy) środków własnych, 

ale do sfinansowania remontu samej elewacji wschodniej (frontowej od 

ul. B.Prusa) potrzeba kwoty cztery razy większej. Remont elewacji 

szkoły jest konieczny. 179 500,00

Projekt remonu elewacji wschodniej Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie - obejmuje wykonanie projektu remontu elewacji z 

uzgodnieniami oraz wykonanie remontu (przy udziale środków własnych). Zrealizowanie tego projektu poprawi walory 

estetyczne budynku, oraz zwiększy bezpieczeństwo na zewnątrz (usunięcie odpadającego tynku) na parę lat. Szacunkowy koszt 

zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VII na pojedynczy projekt.

5 BO.D7.5/15

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 

remontu hali sportowej, wykonanie wzmacniającej 

konstrukcji hali oraz docieplenie Sali gimnastycznej 

w Szkole Podstawowej nr 31 w Krakowie.

Budynek sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 31, wybudowany w 

roku 2000, wymaga modernizacji. Szkoła posiada około 58.000 zł 

(pięćdziesiąt osiem tysięcy) środków własnych, ale do sfinansowania 

modernizacji potrzeba kwoty 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące). 132 000,00

Projekt opracowania projektu budowlano-wykonawczego remontu hali sportowej, wykonanie wzmacniającej konstrukcji hali 

oraz docieplenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 31 w Krakowie - obejmuje wykonanie ekspertyzy i projektu, prace 

remontowo naprawcze i cieplenie budynku sali gimnastycznej. Zrealizowanie tego projektu zwiększy bezpieczeństwo i warunki 

użytkowania sali gimnastycznej na długie lata, a która służy nie tylko uczniom tej szkoły ale także lokalnej społeczności. 

Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VII na pojedynczy projekt.

6 BO.D7.6/15

Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 48 

osiedlowego klubu sportowo-kulturalnego 

służącego integracji społeczności Bielan

Projekt zakłada stworzenie w SP 48 przestrzeni na działalność 

integracyjno-kulturalno-sportową dla mieszkańców Bielan. Poprzez 

remont pomieszczenia w przyziemiu szkoły chcemy stworzyć świetlicę, 

służącą dzieciom do rozwijania zainteresowań technicznych i 

kulinarnych, do projekcji filmów oraz do kameralnych spotkań 

mieszkańców. Wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i 

audiowizualny uożliwi organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 

nie tylko dla dzieci szkolnych, ale również dla młodzieży i starszych 

mieszkańców Bielan. Przenośna estrada i sprzęt nagłaśniający pozwolą 

urządzić zabawę karnawałową, przedstawienie teatralne, koncert lub 

wieczór towarzyski. 138 170,00

Projekt stworzenie w Szkole Podstawowej nr 48 osiedlowego klubu sportowo-kulturalnego służącego integracji społeczności 

Bielan - obejmuje remont pomieszczenia w przyziemiu szkoły tworząc świetlicę służącą do rozwijania zainteresowań 

technicznych i kulturalnych, do projekcji filmów oraz kameralnych spotkań mieszkańców. Będzie to efekt długoterminowy 

służący możliwości organizowania również odczytów, prelekcji, pokazów filmowych, a wyposażenie sali gimnastycznej na 

prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VII na 

pojedynczy projekt. 

7 BO.D7.7/15 Budowa chodnika na al. Modrzewiowej

Pas zieleni, od lat dewastowany parkującyi tuż obok wjazdu na parking, 

graniczący z KCR, proponujemy w części jego szerokości zabudować 

chodnikie a pozostałą część, pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem KCR 

przeznaczyć na zieleniec.

150.000 po 

weryfikacji

Budowa brakującego chodnika w al.. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do ul. 

Jeleniowej (dł. Ok. 150 m), zapewni bezpieczeństwo pieszym poruszającym się w kierunku ul. Królowej Jadwigi oraz w kierunku 

ul. Jeleniowej, którzy w chwili obecnej zmuszeni są do korzystania z jezdni, oraz z sąsiadującego z jezdnią trawnika (w celu 

uniknięcia kolizji z pojazdami poruszającymi się al. Modrzewiową). Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z 

utrzymaniem ok. 300 m2 chodnika, jak również z uszczupleniem terenów zieleni miejskiej.

8 BO.D7.8/15

Rekultywacja i odgrodzenie pasa zieleni od jezdni 

ul. Jeleniowej

Pas zieleni, szerokości ~3m, długości 200-250 m, graniczący z 

ogrodzeniem KCR, dewastowany parkującymi samochodami pomimo 

znaków zakazu postoju. 41 500,00

Realizacja  zadania spowoduje: zwiększenie walorów estetycznych i dekoracyjnych miasta; wzrost kosztów ze względu na 

konieczność zapewnienia właściwego stanu technicznego ogrodzenia (malowanie, naprawa)

9 BO.D7.9/15 Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Fałata 2 Remont chodnika, który nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. 80 000,00

W przypadku realizacji zadania nastapi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.

10 BO.D7.10/15

Postawienie koszy na psie odchody w Parku 

Decjusza oraz okolicy.

Projekt dotyczy postawienia około 11 koszy na psie odchody w Parku 

Decjusza oraz okolicy. Realizacja przyczyni się do poprawienia czystości 

terenu oraz zwiększenia odpowiedzialności właścicieli psów za wygląd 

przestrzeni, z której korzystają podczas spacerów z ulubieńcami. 11 000,00

Realizacja zadania spowoduje: poprawę walorów estetycznych parku; poprawa komfortu życia mieszkańców; wzrost kosztów ze 

względu na konieczność zapewnienia właściwego stanu technicznego koszy (malowanie, naprawa)

11 BO.D7.12/15 Przyjazny Przystanek - zadaszenie przystanku MPK

Przedmiotem projektu jest budowa wiaty przystankowej na istniejącym 

przystanku MPK Olszanica Kapliczka. Przystanek ten znajduje się u 

zbiegu ulic Kosmowskiej, Głogowiec i Olszanickiej - dokładna lokalizacja 

przystanku wydruk z apy google -załącznik nr.2 35 000,00

Bieżące utrzymanie wiaty - mycie, sprzątanie; Koszt wymiany zużytych oraz zdewastowanych elementów; Okresowa 

konserwacja elementów kontrucyjnych

12 BO.D7.13/15

Radość dzieci. Modernizacja istniejącego placu 

zabaw. Rozbudowa o nowe elementy.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie już istniejącego placu 

zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi. Wielkość i ogrodzenie terenu 

pozwala na bezpieczną zabawę najmłodszych dzieci. Na atrakcyjną, 

kreatywną i wesołą zabawę nie pozwalają jednak urządzenia znajdujące 

się na placu. Jest ich po prostu mało i są mało zróżnicowane. 63 600,00 Zwiększone koszty utrzymania ogródka jordanowskiego

13 BO.D7.14/15

Aktywni razem -sportowo łącząc pokolenia. 

Modernizacja boiska ogólnodostępnego.

Modernizacja  istniejącego boiska ogólnodostępnego zlokalizowanego 

na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Pijarek. 

Jest to idealne miejsce na zorganizowanie bezpiecznego i 

nowoczesnego boiska na którym odbywać się będą nie tylko zajęcia 

szkolne ale także będzie otwarte dla lokalnej społeczności. Teren wokół 

szkoły jest jedyny miejscem gdzie dzieci, młodzież a także osoby 

dorosłe mogą spędzić aktywnie czas wolny. Projekt wpłynie pozytywnie 

na tworzenie inicjatyw edukacyjnych i rekreacyjnych na rzecz 

społeczności lokalnej oraz okolicznych osiedli Zakamycza, Chełmu, 

Borów Olszanickich, Bielan. 176 000,00

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 wolego 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.



14 BO.D7.15/15 Budowa kącika rekreacyjnego przy al. Focha 39

Projekt dotyczyć będzie budowy ławek i stolików tak, aby można było 

tam usiąść, rozegrać partię szachów, pouczyć się czy spotkać ze 

znajomymi. Ponadto projekt przewiduje budowę stołów do gry w 

tenisa. Ławki i stoliki wykonane będą z granitu, co będzie skutkowało 

długą możliwością ich użytkowania. 26 000,00

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia miejsca do relaksu na świeżym powietrzu, z którego będą mogły korzystać osoby 

starsze zrzeszone w funkcjonującym w budynku przy al.. Focha 39b Klubie Seniora, młodzież mieszkającą w Bursie Szkolnictwa 

Ponadpodstawowego nr 1 oraz okoliczni mieszkańcy. Po zrealizowaniu projektu powstałe wyposażenie nie będzie generowało 

dodatkowych kosztów utrzymania.

15 BO.D7.16/15

Budowa placu zabaw przy Samorządowym 

Przedszkolu nr 78 "Leśne Skrzaty" (al. Kasztanowa 

6).

Demontaż starego placu zabaw - uszkodzonych zestawów zabawowych 

dużych oraz starych mat zabezpieczających, huśtawek wagowych i 

"kiwaków", zniszczonych ławek i stolików. Postawienie nowych 

zestawów zabawowych (dwa duże, odpowiednie dla dzieci starszych i 

młodszych), zjeżdżalni oraz pojedynczych elementów (huśtawki 

równoważne, "kiwaki", tablice zewnętrzne itp.) Remont piaskownicy 

(dużej i małej), zadaszenie jednej z nich. Zaopatrzenie placu w nowe 

ławki, stoliki dla dzieci i kosze na śmieci. 85 200,00

Projekt budowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 78 w Krakowie - obejmuje opracowanie projektu nowej zabudowy placu 

zabaw, demontaż starych elementów zabawowych, zakup nowych urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, remont 

piaskownicy. Zrealizowanie tego projektu wpłynie przede wszystkim na bepieczeństwo przebywających na nim dzieci na długie 

lata. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VII na pojedynczy projekt. 

16 BO.D7.17/15 Zielony Kraków

Projekt  „Zielony Kraków” to umieszczenie donic miejskich – gazonów  

wraz roślinnością w wybranych miejscach. Nowoczesne donice 

wykonane z betonu architektonicznego, wytrzymałe, mrozoodporne to 

nie tylko walory estetyczne ale również miejsce na dodatkową zieleń  w 

miejscach gdzie nie ma możliwości zaistnienia zieleni w inny sposób. W 

gazonach zostaną nasadzone drzewa bądź krzewy liściaste (dostarczają 

więcej tlenu niż iglaki) 57 250,00

Realizacja zadania spowoduje: zwiększenie walorów estetycznych i dekoracyjnych miasta; wzrost kosztów ze względu na 

konieczność prowadzenia ciągłych i systematycznych zabiegów pielengnacyjnych; koszty związane z dewastacją nasadzeń i 

pojemników

17 BO.D7.18/15 Multimedialna kultura

Polepszenie a także podniesienie warunków i jakości świadczonych 

usług kulturalnych oferowanych przez Klub Kultury Chełm. W ramach 

projektu sala widowiskowa zostanie wyposażona w sprzęt 

multimedialny w szczególności w sprzęt nagłośnieniowy i 

oświetleniowy, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz 

projektor i ekran. 11 865,47

Realizacja projektu pn. "Multimedialna kultura" [pozwoli na znaczne rozszerzenie oferty programowej Klubu Kultury "Chełm". Z 

wyposażonej w nowoczesny sprzęt multimedialny sali widowiskowej będą mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy, niezależnie od 

wieku, którzy będą zainteresowani uczestnictwem w organizowanych spotkaniach, warsztatach, wykładach, koncertach i 

wystawach.

18 BO.D7.19/15

"Multimedialny Zwierzyniec" - Modernizacja 

pracowni multimedialnej i organizacja kursów 

komputerowych, multimedialnych i grafiki 

komputerowej w Przegorzałach i na Bielanach.

Modernizacja pracowni multimedialnej Klubu Kultury Przegorzały ma 

na celu podniesienie standardu zajęć, które oferowane są 

w Przegorzałach i otworzenie nowych zajęć tego typu na Bielanach. 

Zakup nowego sprzętu, takiego jak nowe komputery, aparat 

fotograficzny, skaner, a także profesjonalne oprogramowanie do 

obróbki dźwięku i obrazu, pozwolą na stworzenie wielu innowacyjnych 

projektów, w które zaangażować będą mogli się wszyscy mieszkańcy 

dzielnicy. Projekt obejmuje również realizację trzech nieodpłatnych 

kursów komputerowych, multimedialnych i fotograficznych dla dzieci, 

młodzieży 

i seniorów, które będą odbywać się od października 2015 do czerwca 

2016 w Klubie Kultury Przegorzały oraz na Bielanach. 30 470,00

Modernizacja pracowni komputerowej wpłynie na podniesienie standardów wszystkich zajęć prowadzonych z wykorzystaniem 

komputerów i sprzętu multimedialnego, szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów. Ze zmodernizowanej 

pracowni komputerowej korzystać będą wszyscy mieszkańcy Zwierzyńca, niezależnie od wieku, którzy będą zainteresowani 

uczestnictwem w nieodpłatnych warsztatach multimedialnych i kursach komputerowych.

19 BO.D7.20/15

Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 31 im. dr. Henryka Jordana

W ramach realizacji projektu pt. "Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 31 im. dr. Henryka Jordana" w szkole zostaną 

zainstalowane dwa ogólnodostępne wiszące dystrybutory wody pitnej 

typu fontanna wraz z systemem filtrujący wodę. 4 100,00

20 BO.D7.22/15 Remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 72 Wymalowanie korytarza na parterze w starej części szkoły 7 937,00

Projekt remontu korytarzy w SP nr 72 w Krakowie - polega na malowaniu korytarzy (sufitów 84,5m2 i ścian 233 m2) na parterze, 

jednym z reprezentacyjnych miejsc gdzie bywa najwięcej osób. Miejsce to powinno być estetyczne, zadbane, gdyż jest 

wizytówką Szkoły. Zrealizowanie tego projektu poprawi na długi czas (3-5 lat) estetykę korytarzy w których bywają nie tylko 

uczniowie i rodzice ale i goście z zewnątrz. Szcunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VII na 

pojedynczyprojekt.

21 BO.D7.23/15

Odnowienie i doposażenie świetlicy w Szkole 

Podstawowej nr 72

Pomalowanie sufitu, ścian oraz wyiana drzwiowej w świetlicy szkolnej. 

Uzupełnienie wyposażenia świetlicy szkolnej w nowe zabawki, gry 

edukacyjne. 16 733,00

Projekt odnowienia i doposażenia świetlicy w SP nr 72 w Krakowie - pomieszczenia w starej części szkoły na parterze. Remont 

ma polegać na pomalowaniu sufitów i ścian świetlicy i przyległego pomieszczenia (łącznie 340m2+94m2), wymianę 3 szt. dzrwi 

w świetlicy i zakupie zabawek i gier edukacyjnych i sprzętu. Wyremontowane i doposażone pomieszczenie świetlicy mogłoby też 

służyć nie tylko uczniom tej szkoły. W świetlicy odbywają spotkania z rodzicami, przedstawienia. Zrealizowanie tego projektu 

poprawi na dłuższy czas (3-5 lat) estetykę pomieszczeń i przez doposażenie uatrakcyjni czas przebywania dzieci. Szacunkowy 

koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VII na pojedynczy projekt.



22 BO.D7.24/15

Remont jadalni o kuchni w Szkole Podstawowej nr 

72

Remont jadalni polegający na odgrzybieniu, pomalowaniu i wyciszeniu 

jadalni oraz aneksu jadalnego. Położenie fliz podłogowych w aneksie. 

Doprowadzenie wody do jadalni, zainstalowanie umywalki. 13 507,00

Projekt remontu jadalni i kuchni w SP nr 72 w Krakowie - pomieszczenia w starej części szkoły w przyziemiu. Remont ma polegać 

na odgrzybianiu ścian i sufitów, prace wod-kan z montażem pogrzewacza i umywalki, roboty tynkarskie, fliziarskie i malarskie 

(łącznie 226m2). Wyremontowane pomieszczenie jadalni mołoby też służyć do zajęć pozalekcyjnych. Zrealizowanie tego 

projektu poprawi na dłuższy czas (3-5 lat) warunki przebywania dzieci i innych osób w tych pomieszczeniach (zlikwidowanie 

zawilgocenia i zagrzybienia) i wykorzystanie pomieszczenia do innych celów niż jako jadalnia. Szacunkowy koszt zadania mieści 

się w limicie finansowym Dzielnicy VII na pojedynczy projekt. 

23 BO.D7.26/15

Przystanek "Hofmana" - montaż wiaty 

przystankowej.

Przedmiotem projektu jest postawienie wiaty przystankowej na 

przystanku MPK "Hofmana", na jednym z nielicznych przystanków w 

dzielnicy, na który takiej wiaty nie ma. 25 000,00

Bieżące utrzymanie wiaty - mycie, sprzątanie; Koszt wymiany zużytych oraz zdewastowanych elementów; Okresowa 

konserwacja elementów kontrucyjnych; poprawa komfortu pasażerów oczekujących na autobus

24 BO.D7.27/15 Więcej ławek na Błoniach

Przedmiotem projektu jest dostawienie dodatkowych ławek wokół Błoń 

Krakowskich 14 400,00

Realizacja zadania spowoduje: poprawę walorów estetycznych parku; poprawa komfortu życia mieszkańców; wzrost kosztów ze 

względu na konieczność zapewnienia właściwego stanu technicznego ławek (malowanie, naprawa) w kolejnych latach po 

zamontowaniu.

25 BO.D7.28/15 Zwierzyniecka Szafa Książek

Projekt zakłada powstanie miejsca ("szafy") w której ieszkańcy mogliby 

zostawiać książki, płyty muzyczne czy filmy, które byłyby dostępne do 

wupożyczenia przez innych mieszkańców. 14 000,00

Projekt Zwierzyniecka Szafa Książek na terenie SP31 w Krakowie - obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wyglądu 

szafy, jej wykonanie i instalacja. Ma powstać dostępna dla wszystkich "szafa" służąca wymienianiu się książkami. Zrealizowanie 

tego projektu będzie służyć idei dzielenia się - chcąc coś pożyczyć musimy zostawić coś swojego, wzbogaci to również ofertę 

kulturalną dla mieszkańców na długie lata. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VII na 

pojedynczy projekt

26 BO.D7.31/15

"Ruch to zdrowie - każdy Leśny Skrzat Ci o Tym 

powie - modernizacja placu zabaw w ogrodzie 

Samorządowego Przedszkola nr 78 - oddziały przy 

ul. Jodłowej"

Przedmiotem projektu jest: modernizacja i doposażenie placu zabaw w 

ogrodzie przedszkolnym: zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych dla 

dzieci wraz z podłożem amortyzującym w strefie do tego wymaganej 

oraz w strefie piaskownicy, zakup i montaż obrzeży betonowych wokół 

istniejących ogródków skalnych. 75 500,00

27 BO.D7.32/15 Siłownia zewnętrzna przy ZSO 18

Stworzenie i udostępnienie uczniom i okolicznym mieszkańcom siłowni 

na powietrzu, co będzie stanowiło dopełnienie kompleksu sportowego 

znajdującego się przy ZSO 18. Tzw. outdoor fitness jest bardzo 

popularny na zachodzie Europy i coraz popularniejszy w Polsce, gdyż 

rośnie świadomość, że sport i ruch to jedne z głównych warunków 

zdrowia i dobrego samopoczucia. 55 205,00

Realizacja projektu pozwoli uczniom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom Dzielnicy VII na aktywne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Po zrealizowaniu projektu powstała infrastruktura będzie generowała dodatkowe roczne koszty bieżącego 

użytkowania w wysokości 5400 zł.

28 BO.D7.33/15

Aktywnie w Parku Decjusza - budowa plenerowej 

siłowni dla młodzieży i  dorosłych oraz placu zabaw 

dla dzieci

Projekt dotyczy stworzenia miejsca rekreacji na wolnym powietrzu z 

podziałem na urządzenia dla dzieci (huśtawki, zamki, ścianki do 

wspinaczki itp.)  i urządzenia dla dorosłych i młodzieży (tzw. siłownia  

plenerowa). Park Decjusza jest jednym z niewielu miejsc gdzie można 

spędzić czas na świeżym powietrzu nie angażując się w wyprawę za 

miasto bądź do Parku Jordana. Czas nadrobić zaległości inwestycyjne w 

tej części Krakowa.  Skorzystają wszyscy mieszkańcy dzielnicy!   180 000,00

!!!W projekt włączono projekt D7.11; dalej do procedowanmia idzie jako D7.33!!! Stworzenie nowego miejsca do uprawiania 

aktywnego wypoczynku dla dzieci; Realizacja spowoduje wzrost kosztów utrzymania

29 BO.D7.35/15

Renowacja zabytkowego samolotu JAK-23 oraz 

jego otoczenia na Bielanach

Projekt dotyczy odnowienbia zabytkowego samolotu JAK-23 poprzez 

jego oczyszczenie, poalowanie, uzupełnienie brakujących elementów, 

odtworzenie oświetlenia samolotu i jego otoczenia, rekultywacja 

terenu i ogrodzenia. 61 000,00

Powstrzymanie dalszej degradacji zabytkowego myśliwca; Poprawa estetyki otoczenia poprzez obsadzanie zielenią i oświetlenia 

eksponatu; Koszty oświetlenia oraz bieżące utrzymanie zieleni.

30 BO.D7.36/15

BEZPIECZNIEJ NA KSIĘCIA JÓZEFA I KRÓLOWEJ 

JADWIGI – Montaż aktywnych znaków z radarem 

pomiaru prędkości.

Montaż aktywnych znaków z pomiarem prędkości. Aktywne 

oznakowanie, wyświetlające wyraźny napis „ZWOLNIJ” działający tylko 

wobec kierowców przekraczających prędkość.

Zalecany byłby też wyświetlacz pokazujący aktualną prędkość kierowcy 

(jako opcja). 60 000,00

Montaż aktywnych znaków poprawi bezpieczeństwo użytkowników wskazując właściwą prędkość jazdy samochodów 

obowiązującą na tym odcinku; koszty związane z przyłączeniem do sieci oświetleniowej (ewentualnie z sieci elektrycznej); koszty 

związane z serwisem, dozorem (np. obsługą modułu pamiętającego prędkości), kalibrowaniem urządzeń pomiarowych i niskimi 

opołatami za energię elektryczną

31 BO.D7.37/15 NOWE TABLICE INFORMACYJNE NA ZWIERZYŃCU

Nowe tablice (gabloty)  na ogłoszenia. Tablice przeszklone, o 

estetycznym wyglądzie z wyraźnym podziałem na część tablicy 

przeznaczoną dla ogłoszeń Rady Dzielnicy i część tablicy dla ogłoszeń 

zamieszczanych przez mieszkańców.

Tablice z wyraźnym opisem, że są to tablice dla rady i mieszkańców, z 

zakazem komercyjnych ogłoszeń. 40 000,00 Poprawa estetyki tablic; Lepsza komunikacja z mieszkańcami; Okresowa konserwacja elementów konstrukcyjnych

32 BO.D7.38/15 Rekonstrukcja al. Kasztanowej

Celem projektu jest ochrona miejskiego systemu zieleni publicznej oraz 

założenia przestrzennego jakim jest al. Kasztanowa poprzez: - 

uporządkowanie pasów zieleni poprzez częściową wymianę ziemi i 

wysiew trawy, - wykonanie nowych nasadzeń kasztanowców będących 

drzewem przeżywającym w alei Kasztanowej jak również historycznie 

uzasadnionym. 180 000,00

Realizacja zadania spowoduje: zwiększenie walorów estetycznych i dekoracyjnych terenów mieszkaniowych w rejonie objętych 

wnioskiem; poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez obcowanie z przyrodą; wzrost kosztów ze względu na konieczność 

pielęgnacji posadzonych drzew ( formowanie koron, podlewanie), zwłaszcza w pierwszym roku od ich posadzenia; koszty 

związane z dewastacją nasadzeń i pojemników

33 BO.D7.39/15

Rewitalizacja drzew przy ulicach, na zielańcach i w 

parkach na Zwierzyńcu

Pielęgnacja drzew poprzez usuwanie suchych chorych gałęzi, 

odsłanianie latarni i znaków drogowych. 45 000,00

Realizacja zadania spowoduje: poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia po[przez usunięcie suchych gałęzi i konarów; poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez odsłonięcie znaków drogowych; poprawę estetyki drzew w Dzielnicy VII

ODRZUCONY



6 BO.D7.11/15

Budowa placu zabaw w Parku Decjusza oraz 

infrastruktury wypoczynkowej dla młodzieży i 

dorosłych Projekt połączony z projektem BO.D7.33/15 i procedowany jako BO.D7.33/15

1 BO.D7.21/15

Budowa wielofunkcyjnego placu sportowego, mini-

boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. 

Jodłowej- kontynuacja zatwierdzonego projektu.

Koszt realizacji inwestycji przekracza maksymalną pulę środków przeznaczoną na jeden projekt (180.000 zł.). Szacunkowy koszt 

podany przez wnioskodawcę nie uwzględnia kosztów drenaża (podmokły teren) i projektu obejmującego odwodnienie terenu 

wraz z uzyskaniem stosownych decyzji jak również koniecznej inwentaryzacji zieleni. Kwota wyliczona przez ZIKiT wynosi około 

192.800 zł.

2 BO.D7.25/15

Lepiej zapobiegać niż leczyć - bezpłatne, 

profilaktyczne badania laboratoryjne dla 

pełnoletnich mieszkańców Dzielnicy VII 

Zwierzyniec.

1)- realizacja zadania wymaga oceny (pozytywnej opinii) rządowej Agencji oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Bez tej 

opinii nie mogą być raalizowane żadne programy zdrowotne. 2) Na mocy przepisów centralnych nie ma możliwości finansowania 

świadczeń zdrowotnych należących do świadczeń gwarantowanych na które skierowanie wydaje lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej.  

3 BO.D7.29/15

Bezpieczne przejście przez ul. Księcia Józefa w 

okolicach ul. Rybnej i Pajęczej

Zgodnie z paragrafem 11 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały nr 

VII/107/15 Rady Miasta Krakowa: w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania których 

wymagany koszt całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w paragrafie 8 ust. 2. Szacowany 

koszt wykonania sygnalizacji w tym miejscu wymaga wykonania sygnalizacji rozbudowanej tj. na całym skrzyżowaniu łącznie z 

wykonaniem kanalizacji koordynacyjnej ze skrzyżowaniem ul. Księcia Józefa - Jodłowa wynosi ok. 500.000 zł ( z czego 100.000 zł 

kanalizacja koorynacyjna a 400.00 to koszt materiałów sygnalizacyjnych, sterownika, robocizny oraz opracowania dokumentacji 

elektrycznej oraz ruchowej, a także projekt organizacji ruchu.) Koszt nie obejmuje prac związanych z dobudową chodników, 

regulacją rowów czy opracowania projektu budowlanego. 

4 BO.D7.30/15

REWITALIZACJA UL. KRASZEWSKIEGO - poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

podniesienie standardu i ożywienie przestrzeni 

sąsiedzkiej.

Projekt BO. 7.30/15- wnioskowany jako „Rewitalizacja ul. Kraszewskiego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

podniesienie standardu i ożywienie przestrzeni sąsiedzkiej” jest niemożliwy do zrealizowania ze względów technicznych.

Regulamin budżetu obywatelskiego miasta Krakowa będący załącznikiem do uchwały nr VII/107/15Rady Miasta Krakowa z dn. 

11.02.2015r.wyklucza możliwość realizacji zadań ( § 11 ust. 5 ww. regulaminu), które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. 

Wnioskowana inwestycja nie jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 

1999r.) w niżej wskazanym zakresie: Ulica Kraszewskiego należy do kategorii dróg lokalnych czyli minimalna szerokość pasa 

ruchu wynosi 2,75 m dlatego nie ma możliwości wyznaczenia organizacji ruchu jak w opiniowanym projekcie. Zieleń w pasie 

drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi 

oraz utrudniać utrzymania drogi. Drzewa w pasie drogowym powinny być tak usytuowane, żeby w okresie swojej wegetacji nie 

powodowały niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudniały użytkowania chodników przez pieszych, w szczególności przez 

osoby niepełnosprawne. Odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3,0 m, a w wypadku 

przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się mniejszą odległość, jeśli będą spełnione pozostałe warunki określone w 

rozporządzeniu. Dodatkowo istniejąca infrastruktura (przebiegający pod chodnikiem wodociąg, kable energetyczne i 

teletechniczne oraz przyłącza gazowe) uniemożliwia bezkolizyjne wykonanie proponowanych nasadzeń i ich wegetację.

5 BO.D7.34/15

"TWÓJ @ PUNKT" - sieć punktów nieodpłatnego 

korzystania z komputera i WiFi

Na podstwaie paragrafu 11 ust. 4 Regulaminu budżetu Obywatelskiego złożony wniosek wymagał uzupełnienia o pisemne 

oświadczenie podmiotów wymienionych jako miejsca realizacji projektu. Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w 

regulaminowym czasie 7 dni roboczych od momentu wezwania do korekty przez wydział informatyki UMK - na podstawie 

paragrafu 10 Regulaminu.

1 BO.D8.1/15 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. 40 000,00

Realizacja zadania spowoduje: - zaktywizowanie osób starszych; - realizowanie własnych pasji; - zdobycie nowych, przydatnych 

umiejętności; - nawiązać nowe kontakty i pozytywne relacje międzypokoleniowe.

2 BO.D8.2/15 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 mozliwości 

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 spedzania wolnego czasu. 

Pozwala na efektywne wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 133.

3 BO.D8.3/15

Nowy parking w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 

8 - osiedle Sidzina

Wykonanie nowego parkingu na terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego 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 dajacy 

długoterminowy efekt. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VIII na pojedynczy projekt.

4 BO.D8.4/15

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.

DZIELNICA VIII - DĘBNIKI

PRZYJĘTY



5 BO.D8.6/15 Modernizacja parku i placu zabaw

Zakup, montaż ławek i urządzeńdo 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.

6 BO.D8.9/15

Monitoring placu zabaw przy ośrodku CSIK Sidzina 

w Krakowie

Projekt zakłada zakup oraz montaż systemu monitoringu składającego 

się z cyfrowych kamer wysokiej rozdzielczości, rejestratora obrazu, 

okablowania oraz elementów montażowych. Monitoring ma zapewnić 

mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, działać prewencyjnie i 

zabezpieczyc 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.

7 BO.D8.10/15 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 wolego czasu przez 

dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację 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. 

8 BO.D8.12/15

Kontynuacja budowy chodnika od ul. 

Norymberskiej do ul. Pychowickiej

Projekt dotyczy budowy chodnika po prawej stronie od skrzyzowania 

ulicy Norymberskiej z ulicą Pychowicką, na długości około 50 metrów, 

do istniejącego wjazdu z kostki brukowej na osiedle mieszkaniowe. 71 900,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, jak również poprawi jakość życia mieszkańców.

9 BO.D8.13/15

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.

10 BO.D8.14/15

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.

11 BO.D8.15/15 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.

12 BO.D8.16/15

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.

13 BO.D8.17/15 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. 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 przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

DPS.

14 BO.D8.18/15

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

15 BO.D8.19/15

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 urządzen korzystać. Ilość 

urządzeń i ich rodzaj będzie wynikał z projektu, stanowiącego 

integralna część inwestycji.            120.000

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 wolego czasu przez 

dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację 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. 



16 BO.D8.20/15

„POCZYTAJ, POSŁUCHAJ” – wzbogacenie 

księgozbioru Filii   nr 13 Podgórskiej Biblioteki 

Publicznej o audiobooki oraz literaturę 

obcojęzyczną

Utworzenie w Filii nr 13 Podgórskiej Biblioteki Publicznej Działu 

Audiobooków oraz Działu Literatury Obcojęzycznej zgodnie z 

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.

17 BO.D8.21/15

Montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej 

(przystanek „Kostrze”)

Projekt zakłada montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej w 

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.

18 BO.D8.22/15

Położenie asfaltu na ul. Skotnickiej i Krajobrazowej                          

oraz położenie chodnika w ciągu ul. Skotnickiej

W ramach projektu miałoby być wykonane: - położenie asfaltu na 

drodze: ul. Skotnickiej nr 52 - 56 oraz na całej l. Krajobrazowej; - 

poożenie chodnika w ciągu ul. Skotnickiej nr 52 - 78. 120 000,00

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

konserwacja, prace remontowe.

19 BO.D8.23/15

Doposażenie istniejącego zieleńca (placu zabaw) w 

rejonie ulic: Jana Szwai oraz Lubostroń, 

zlokalizowanego na działce gminnej nr 78/4, obr. 

35 Podgórze w Krakowie 

Doposażenie istniejącego zieleńca (placu zabaw), zlokalizowanego na 

działce gminnej nr 78/4, obr. 35 Podgórze w Krakowie poprzez 

zakup/montaż: - climboo zjazd linowy, - huśtawka potrójna mix, - 

quadro zestaw 1231, - climbo równoważnia, - karuzela z kierownicą. 102 000,00

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.

20 BO.D8.24/15

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. 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 istatne zwiekszenia 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 sie z obszarem osiedla Ruczaj-Zaborze, które jest jednym z 19 osiedli uwzględnionych w "Wielokryterialnej analizie ..." i 

wskazanych do objecia programem rehabilitacji osiedla jako piate 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 przyczynic sie do utrwalenia założonych efektów szkleń 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. 

21 BO.D8.25/15 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.

22 BO.D8.26/15 Ogród zabaw w Parku Dębnickim 

Projekt dotyczy urządzenia ogrodu zabaw dla dzieci w postac jednego 

zbrojonego kręgu żywopłotowego z piaskownicą i domkiem-zjeżdżalnią 

w środku. Ogród będzie zamykany na furtkę z zabezpieczeniem przed 

psami. W okolicy ogrodu zostana 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.

23 BO.D8.27/15

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 szklarną i ogródek meteorologiczny. II 

obszar to wyposażony odpowiednio do wieku dzieci w bezpieczne 

zestawy do zabaw ruchowych i świczeń 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.

24 BO.D8.29/15

Doposażenie ogrodu Samorządowego Przedszkola 

nr 58 

Doposażenie przedszkolnego placu zabaw - montaż zestawów 

zabawowych na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Celem 

projektu jest stworzenie kompleksu o okreslonej funkcjonalności - 

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 

nawierchni. Zrealizowanie tego projektu stworzy kompleks o określonej funkcjonalności dla dzieci (edukacyjny, rozwoju 

sprawności fizycznej), zwiekszając bezpieczeństwo poprzez zamontowanie nawierzchni poliuretanowej. Pozwoli to na 

długoterminowe uzytkowanie placu zabaw. Szacunkowy koszt zadania mieści sie w limicie finansowym Dzielnicy VIII na 

pojedynczy projekt.



25 BO.D8.30/15

Bezpieczna i wygodna szatnia w Szkole 

Podstawowej nr 25

Projekt zakłada zorganizowanie funkcjonalnej szatni dla wszystkich 

uczniów szkoły z wydzielonymi półkami na buty oraz wygodna 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 bezpieczna 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 siatka 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 

długoterminwy efekt służący wszystkim uczniom. szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy VIII na 

pojedynczy projekt.

26 BO.D8.31/15 „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.

27 BO.D8.32/15

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.

28 BO.D8.33/15 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.

29 BO.D8.38/15

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.

30 BO.D8.43/15 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.             12.000

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 wolego czasu przez 

dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację 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. 

31 BO.D8.46/15

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 Szkolno-

Wychowawczy 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 dyrektorow krakowskich 

szkół uwzględnionych w projekcie wpłynie na podniesienie jakości bazy szkół a tym samym komfortu nauki i pracy w szkołach.

1 BO.D8.44/15 Samochody na parkingi

Braki formalne wniosku (brak wymaganej liczby podpisów mieskańców Dzielnicy popierających przedmiotowy wniosek, którzy 

ukończyli 16 rok życia). Pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych (e-mail z dnia 16.04.2015 r.) Wnioskodawczyni 

nie dotarczyła prawidłowej listy poparcia wniosku.

ODRZUCONY



2 BO.D8.36/15

Poznaj atrakcje swojej dzielnicy - Pomysł na tablice 

informacyjne "Tu jesteś" ….. Etap I Obrzeża miasta

Wydział Promocji i Turystyki negatywnie opiniuje projekt "Poznaj atrakcje swojej dzielnicy - Pomysł na tablice informacyjne "Tu 

jesteś" … Etap I Obrzeża miasta" złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. W projekcie koszt wykonania 5 tablic 

oszacowano na kwotę 18 700 zł. Wnioskodawcaw przesłanych do Wydziału PT odpowiedziach na pytania uszczegóławiające 

określił wymiary tablic na 2 x 2 metry. W roku 2014 na terenie dzielnicy VIII Dębniki postawiono trzy tablice o wymiarach 2 x 1,7 

m. Koszt jednej oscylował w granicach 10 000 zł. Z tego punktu widzenia koszty przedstawione przezwnioskodawcę są 

drastycznie zaniżone. Ponadto wycena nie obejmuje kosztów zakupu praw autorskich do map oraz projektów graficznych, które 

miałyby znajdować sie na tablicach. W związku z tym należy uznać, że projekt nie zabezpiecza środków na projekty, a jedynie na 

wykonanie, co zgodnie z zapisami § 11, pkt 6 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa nie kwalifikuje projektu do 

realizacji. Ponadto odpowiedzi na pytania wysłane mailowo wpłynęły do wydziału PT po upływie regulaminowych siedmiu dni 

roboczych (§ 10 pkt 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa - zapytania wysłano w dniu 11 maja 2015 (termin 

upłynął w dniu 20 maja 2015 r.), odpowiedzi nadeszły w dniu 25 maja 2015.

3 BO.D8.28/15

Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem 

socjalnym                 i infrastrukturą w Kostrzu Koszt realizacji zadania przekracza limit dzielnicy.

4 BO.D8.7/15

Boisko dla Kostrza - budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 54 

w Krakowie, ul. Tyniecka 122 Koszt realizacji zadania przekracza limit dzielnicy.

5 BO.D8.11/15

Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal 

wraz z siłownią zewnętrzną Koszt realizacji zadania przekracza limit dzielnicy.

6 BO.D8.47/15 Klub Seniora Ruczaj - Rozwój

Zgodnie z § 10 ust. 1 w dniu 28.04.2015 r. wysłano maila o uzupełnienie istotnych informacji potrzebnych do analizy przesłanego 

wniosku. Ponadto w rozmowie telefonicznej wyjaśniono, co należy uzupełnić we wniosku. Wnioskodawczyni nie uzupełniła 

wniosku, w związku z tym wniosek opiniuje się negatywnie.

7 BO.D8.37/15

Nasadzenie drzew i krzewów na terenie osiedla 

Podwawelskiego wraz z pielęgnacją zieleni

Teren wskazany do obsady przez Wnioskodawcę stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska". W ramach 

procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów 

zewnętrznych, jeżeli nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia oraz takie, które 

naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności.

8 BO.D8.40/15

Budowa wybiegu dla psów na terenie osiedla 

Podwawelskiego

Nieruchomość nr 132/70 obr. 8 Podgórze zaproponowana jako miejsce pod budowe wybiegu dla psów na terenie osiedla 

Podwawelskiego jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Meszkaniowej "Podwawelska". W związku z powyższym oraz § 11 

pkt. 5 załącznika do Uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 r. w sprawie: Regulaminu budżetu 

obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które 

naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

9 BO.D8.41/15

Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni na 

świeżym powietrzu

Wskazana we wniosku działka nr 132/70 obręb 11 Podgórze pozostaje w wieczystym użytkowniu Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Podwawelska". Zgodnie z § 11 ppkt. 5 załącznika do uchwały nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 r. "w 

ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane (...) zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy 

prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (...). Mając powyższe na uwadze zadanie zaopiniowano negatywnie.

10 BO.D8.42/15 Kontrapas dla rowerów na ul. Szwedzkiej

Wprowadzenie kontrapasa na ul. Szwedzkiej wiązałoby się z koniecznością likwidacji pasa do lewoskrętu przy ul. M. Cassino 

(obsługa ruchu tylko z jednego pasa) oraz części miejsc postojowych wzdłuż ulicy. W związku z powyższym projekt nie może 

zostać pozytywnie zaopiniowany ze wzgledu na niezgodność z obowiązującymi przepisami m.in. ze wzgledu na nieefektywność 

proponowanej organizacji ruchu (el. miejsc postojowych, spadek przepustowości na ww. skrzyżowaniu) (§ 8 ust. 5 i 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)). W związku z powyższym zgodnie z § 11 

punkt 5 uchwały nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. projekt jest opiniowany negatywnie.



11 BO.D8.35/15

„Pora na … rowery” – Parking Park & Bike pomysł 

na punkt startowy dla aktywnego wypoczynku w 

najatrakcyjniejszych częściach Dzielnicy VIII 

Dębniki 

Po analizie projektu stwierdzono iż: - Z względu bezpieczenstwa w ruchu drogowym, nie jest możliwe usytuowanie miejsc 

postojowych na działce drogowej 265/1 obręb 40 Podgórze w rejonie działki 188/76 obręb 40 Podgórze w związku z istniejącym 

skrzyzowaniem ul. Batalionów Chłopskich z ul. Unruga Józefa (§ 46 oraz § 49 pkt. 1 ppkt. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo 

o ruchu drogowym Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami). W związku z tym konieczne jest wykonanie jezdni 

serwisowej do obsługi wnioskowanych miejsc parkingowych. - W związku z koniecznością budowy jezdni serwisowej do obsługi 

miejsc parkingowych, nie możliwe jest wykonanie w/w inwestycji w trybie zgłoszenia. - Zgodnie z Programem Obsługi 

Parkingowej Miasta Krakowa w wnioskowanym rejonie nie przewidziano parkingu typu Park & Ride. - Zgodnie z Studium Tras 

Rowerowych Miasta Krakowa w rejonie ul. Batalionów Chłopskich nie przewiduje się budowy trasy rowerowej o charakterze 

komunikacyjnym (trasa rowerowa nr 4 wzdłuz ciągu Skotnicka - Bunscha - Bobrzyńskiego - (...) - w odległości ok. 1 km) 

natomiast zgodnie z Studium Tras Turystycznych Województwa Małopolskiego nie przewiduje się w tym miejscu trasy 

turystycznej (najbliższe trasy do Wislana Trasa Rowerowa oraz EuroVelo wzdłuz Wisły - w odległości ok. 4 km). Ze względu na 

powyższe, konieczna jest korekta kosztorysu projektu. - Projekt i Zgłoszenie - zwiększenie zakresu rzeczowego inwetycji, 

konieczność przeprowadzenia uprzedniej inwentaryzacji zieleni w celu określenia maksymalnej ilości miejsc parkingowych 

(Pismo Wydziału Kształtowania Środowiska WS-07.610.23.2015.JS), rozwiązania ewentualnych kolizji mediów itp. koszt tego 

punktu wyniesie ok. 30 000 tys zł. - Budowa parkingu: -- Budowa 8-10 miejsc parkingowych w tym przynajmniej jednego miejsca 

dla osób niepełnosprawnych (obliczenia dla 10 miejsc parkingowych, w tym z miejscem dla niepełnosprawnych) przyjęto 

następujące parametry: --- koszt wykonania 1m2 parkingu - 350 zł (konieczność likwidacji kolizji z mediami oraz odpowiednie 

zabezpieczenie układu korzennego pobliskich drzew). --- wielkość powierzchni parkingu - 9 miejsc x 5m x 2,3m (103,5m2) + 1 

miejsce x 5m x 3,6m (18m2) + min. 34mb krawężników (17m2), sumarycznie min. 138,5 m2 --- Łączny koszt: 48 475 zł -- Budowa 

jezdni manewrowej o szerokości 5 m - min. 150m2 w cenie 350 zł/m2 (przy czym w związku z koniecznością oszczędzenia drzew 

przed wycinka powierzchnia jezdni serwisowych może znacząco się zwiększyć) o łącznym koszcie w wysokości 52 500 zł. W 

wyniku czego, łączne koszty realizacji projektu wyniosą min. 162 000 zł, co przekracza maksymalną wartość projektu 

przewidzianą w Budżecie Obywatelskim dla Dzielnicy VIII, przy czym nie zostały uwzględnione m.in. opłaty za wycinkę 

istniejących drzew i nasadzenia zastępcze. W związku z powyższym, powołując się § 11 pkt. 1 Uchwała nr VII/107/15 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa projekt opiniuje sie 

negatywnie. 

12 BO.D8.45/15 Budowa jezdni i chodników na ulicy Drukarskiej

Projekt BO. D8.45/15- wnioskowany jako „Budowa jezdni i chodników na ulicy Drukarskiej” jest niemożliwy do zrealizowania ze 

względów technicznych.

W ramach wykonania remontu chodnika projekt jest niezgodny z §11 ust. 5 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta 

Krakowa,  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 r., który zastrzega, że w 

ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania które m.in. naruszałyby prawa osób trzecich w 

tym prawa własności. 

Wnioskowany do remontu chodnik w części znajduje się na działkach osób prywatnych.

W ramach wykonania nakładki asfaltowej projekt jest niezgodny z

regulaminem budżetu obywatelskiego miasta Krakowa będący załącznikiem do uchwały nr VII/107/15Rady Miasta Krakowa z 

dn. 11.02.2015r., który wyklucza możliwość realizacji zadań, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa ( § 11 ust. 5 ww. 

regulaminu). 

Wykonanie samej nakładki asfaltowej na ul. Drukarskiej byłoby niezgodne z Zgodnie z  Art. 29.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne „(…) Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1) zmieniać stanu wody na gruncie, a 

zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla 

gruntów sąsiednich; 2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie (…)„

jak również niezgodne  z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) z póź. 

zm. a głównie z § 101.1, który mówi, że urządzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewnić 

sprawne odprowadzenie wody.

13 BO.D8.34/15

„Przyjdź nad wodę” – odtworzenie miejsca 

rekreacji i wypoczynku, prawdziwej perełki 

Dzielnicy VIII Dębniki – Stawów w Parku Dworskim 

Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, stanowiącym 

Załącznik do uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 roku w sprawie budżetu obywatelskiego miasta 

Krakowa oraz w oparciu o pozyskane opinie merytorycznych Wydziałów UMK dokonano szacunkowej wyceny prac: - 

opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z studium historycznym i uzyskaniem decyzji 

lokalizacyjnej 50 000,00 zł - opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych dla kompleksowego 

zagospodarowania terenu 100 000,00 zł - realizacja 2 850 000,00 zł = 3 000 000,00 brutto. W związku z powyższym opiniuje sie 

negatywnie, zgodnie z treścią § 11 pkt 1 w/w Regulaminu - wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami 

finansowymi (...).



14 BO.D8.39/15

Umieszczenie 10 koszy na śmieci i 5 na psie 

odchody na terenie osiedla Podwawelskiego

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie: Regulaminu budżetu 

obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w 

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK  opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek. Uzasadnienie:

Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LII/697/12 z dnia 11 lipca 2012r. powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z 

o. o. w Krakowie obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. 

Realizując zapisy ww. uchwały Gmina Miejska Kraków i MPO Sp. z o. o. w Krakowie podpisały w dniu 21 lutego 2013 roku 

umowę nr W/I/1020/GK/1/2013 o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków. W ramach powyższej uchwały i umowy MPO Sp. z o.o. w Krakowie odpowiada za utrzymanie letnie i zimowe 

na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W zakresie utrzymania czystości  Spółka wykonuje prace związane z oczyszczaniem 

mechanicznym ulic, placów, zamiataniem chodników, opróżnianiem koszy na śmieci, likwidacją dzikich wysypisk śmieci, 

utrzymaniem czystości terenów zielonych pasów drogowych. Każde z tych zadań cząstkowych wykonywane jest z określoną 

częstotliwością dostosowaną do potrzeb danego obszaru. W obecnej chwili na terenie osiedla Podwawelskiego znajduje się 32 

szt. koszy betonowych, 4 szt. koszy na psie odchody oraz 7 szt. koszy ze stali nierdzewnej. Kosze opróżniane są z częstotliwością 

5x w tygodniu. Analizując potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie uzupełnienia stanu ilościowego koszy na odpady od 2014 

roku systematycznie zwiększana jest ich ilość. W 2014r. zakupiono 1 110 sztuk koszy ulicznych na odpady. Dalszy zakup koszy 

zaplanowano na 2015r. W dniu 29 kwietnia 2015r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na zakup 2 400 

sztuk nowych koszy ulicznych. Po rozstrzygnięciu  ww. postępowania przetargowego na terenie os. Podwawelskiego zostaną 

dostawione (lub wymienione) nowe kosze. Zakup koszy na psie odchody nie został zaplanowany gdyż tylko znikoma ich część 

była używana zgodnie z przeznaczeniem. W koszach tych składowane były wszelkiego rodzaju odpady powodując ich 

przepełnienie. Zimą natomiast – ze względów konstrukcyjnych zamarzniętą zawartość trudno było usunąć. Ponadto, zgodnie z 

art. 26 ust. 3 pkt 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Kraków przyjętym Uchwałą nr LXIII/917/12 

Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012r. utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do niezwłocznego usuwania 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w koszach przeznaczonych do tego celu, a w 

przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na odpady 

1 BO.D9.1/15 Ogródek jordanowski

Ogrodzenie terenu wraz z placem zabaw i przystosowanie w większym 

zakresie do gier sportowychdla młodzieży wraz z alejką i ławkami dla 

seniorów oraz oswietlenie całego terenu. 146 432,00

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem nowo powstałych elementów małej architektury, ogrodzeń oraz boisk , w tym: -

codzienne przeglady stanu technicznego w/w elementów; - drobne  naprawy;  - konserwacja    oraz koszty utrzymania 

oświetlenia; - opłaty za energię, przeglądy stanu technicznego, usuwanie skutków  ewentualnych awarii.                   

2 BD.D9.3/15

Zakup szafek dla uczniów do szatni w ZSO nr. 17 

(Szkoła podstawowa 56 i Gimnazjum 81)

Zakup do szatni Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie 

szafek dla uczniów całego Zespołu zarówno Szkoły Podstawowej nr 56 

jak i Gimnazjum nr 81 przy ulicy Fredry w Krakowie. 45 000,00

Projekt zakupu szafek dla uczniów do szatni Gimnazjum nr 81 i Szkoly Podstawowej nr 56 (ZSO 17) w Krakowie. Zakup szafek 

zamykanych na kłódkę ma służyć wszystkim uczniom obecnym i przyszłym w kolejnych latach. Szacunkowy koszt zadania mieści 

się w limicie finansowym Dzielnicy IX na pojedynczy projekt.

3 BD.D9.4/15

Szkola na miarę XXI wieku - Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 17

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych środków finansowych 

na zadania i potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 przy ulicy 

Fredry w krakowie.Przykładowe wydatki: środki dydaktyczne, 

wyposażenie, prace remontowe. Środki finansowe zostaną wydane 

według własnego wyboru wskazanej szkoły. 150 000,00

Wykonanie projektu da długoterminowy efekt związany z odświeżeniem i poprawieniem estetyki pomieszczeń szkolnych a także 

urozmaiceniem oferty edukacyjnej dla uczniów.

4 BD.D9.5/15 Wymiana i montaż lamp w ZSO nr 17

Wymiana i montaż lamp w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 w 

Krakowie. Wymiana w całym obiekcie z pominięciem sal już 

zmodernizowanych. Wymiana dotyczy około 350m lamp. 25 000,00

Projekt wymiany i montażu lamp w ZSO 17 w Krakowie obejmuje wymianę w części budynku szkoły do kwoty podanej w 

projekcie. Zrealizowanie tego projektu da odpowiednie oświetlenie uczniom i nauczycielom pozytywnie wpływając na ich wzrok 

oraz samopoczucie. Służyć będzie wszystkim uczniom, nauczycielom i innym osobom przebywającym na terenie Szkoły obecnym 

i przyszłym w kolejnych latach. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy IX na pojedynczy projekt.

5 BD.D9.6/15

Zakup 3 projektorów do sal lekcyjnych w 

Gimnazjum nr 24

Zakup projektorów do trzech sal lekcyjnych Gimnazjum nr 24 w 

Krakowie. 3 500,00

Wykonanie projektu da długoterminowy efekt w związku z możliwością wieloletniego korzystania z projektorów 

multimedialnych na zajęciach lekcyjnych.

6 BD.D9.7/15 Zakup szafek uczniowskich do gimnazjum nr 24 Zakup szafek dla uczniów Gimnazjum nr 24 w Krakowie. 25 000,00 Zakupione i zamontowane w szkole szafki będą mogły być wykorzystane przez kilka pokoleń uczniów w przeciągu wielu lat.

7 BD.D9.8/15

Malowanie ścian klatki chodowej w budynku 

Gimnazjum nr 24

Malowanie ścian klatki schodowej od parteru po strych w budynku 

Gimnazjum nr 24 w Krakowie. 8 500,00

Projekt malowania ścian klatki schodowej budynku Gimnazjum nr 24 w Krakowie obejmuje malowanie farbą olejną i emulsyjną 

ścian w celu odświeżenia i zwiększenia estetyki klatki schodowej gdzie jest duże natężenie ruchu. Zrealizowanie tego projektu 

wpłynie pozytywnie na samopoczucie osób przebywających na terenie szkoły. Realizacja da efekt na parę lat. Szacunkowy koszt 

zadania mieścu się w limicie finansowym Dzielnicy IX na pojedynczy projekt.

8 BD.D9.9/15

Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na 

rzece Wilga

Budowa chodnika ok.. 160 m. z płyt chodnikowych lub kostka brukowa, 

kruszywo + obrzeża szer. Chodnika 150 cm, 2 punkty świetlne. 134 000,00

Długoterminowe skutki realizacji zadania: - opłaty za wyłączenie gruntów z użytków rolnych pod budowę chodnika; - 

ewentualne opłaty za komunalizację działek przeznaczonych pod inwestycję;                                                                                                   

- koszty bieżącego utrzymania, remontu chodnika; - koszty utrzymania oświetlenia, w tym: opłaty za energię, przeglądy 

techniczne, remonty.                                                                       

9 BO.D9.10/15 Park leśny Borek Fałęcki -II etap Projekt dotyczy przekształcenia "uroczyska" w park leśny. 30 000,00

10 BO.D9.11/15

Wyposażenie biblioteki(PBP filia nr 12) w 

drewniane regały na książki

Zakup i montaż drewnianych regałów do lokalu bibliotecznego przy 

ulicy Zakopiańskiej 103 w Krakowie w celu większego komfortu 

korzystania z księgozbioru biblioteki. 4 000,00

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy komfortu korzystania z księgozbioru. Ponadto zwiększy atrakcyjność obiektu i jego 

funkcjonalność. Umieszczenie książek na nowych, bardziej ekonomicznych regałach sprawi, że biblioteka zyska więcej wolnej 

przestrzeni, którą będzie mogła wykorzystywać jako miejsce do spotkań i imprez kulturalnych.

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI

PRZYJĘTY



11 BO.D9.12/15

Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul.Zakopiańska 

w Krakowie

Odcinek pasa pieszo-jezdnego między bud. Ul. Zakopiańska 97 przyst. 

Tram. "Solvay", potokiem Urwisko. 1. Odwodnienie terenu. 2. 

Usuniecie istniejacej nawierzchni (zniszczona trylinka). 3. Utwardzenie 

terenu (kostka betonowa). 4. Oświetlenie. 75 000,00

Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem wyremontowanego odcinka jezdni 

oraz poprawę stanu technicznego i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

12 BO.D9.13/15

Zagospodarowanie części obszaru Park Solvay -

dotyczy działek nr 116/4 i 627/9 obr.33P

"Park Solvay" - teren działek w rejonie budynków ul. Kościuszkowców 

nr 3 i nr 4. 1. Porządkowanie działek, likwidacja obiektów handl. 2. 

Nasadzenie drzew, krzewów. 3. Wytyczenie alejki wzdłuz Potoku 

Urwisko. 4. Mała architektura parkowa. 9 000,00 Koszty pielęgnacji nasadzeń. Poprawa estetyki parku Solvay.

13 BO.D9.14/15

Remont hali sportowej na terenie klubu 

sportowego "Borek"

Montaż powłoki dwuwarstwowej wraz z niezbędnym osprzętem (tj. 

wentylatorami, okablowaniem oraz elementami łączącymi) dla hali 20 X 

40 m. ( w szczycie o wysokości 8 m.) 100 000,00

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 wolego 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.

14 BO.D9.16/15

Montaż automatu Krakowskiej Karty Miejskiej na 

przystanku tramwajowym Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia

Budowa automatu Krakowskiej Karty Miejskiej na przystanku 

tramwajowym obejmująca wykonanie koniecznych połączeń. 

Wykonanie fundamentu oraz montaz i podłączenie automatu 

Krakowskiej Karty Miejskiej. 175 000,00

Koszty zasilania w energię elektryczną i utrzymania łącza.  Koszty uzupełniania materiałów eksploatacyjnych.  Koszty 

uzupełniania wkładów gotówkowych i ich późniejszego odbioru oraz transportu.  Koszty konserwacji urządzenia.

15 BO.D9.17/15

Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na 

rzece Wilga

Budowa chodnika ok. 160 m z płyt chodnikowych lub kostka brukowa, 

kruszywo + obrzeża szer. Chodnika 150 cm, 2 punkty świetlne. 134 000,00

- Opłaty za wyłączenie gruntów z użytków rolnych pod budowę chodnika  - ewentualne opłaty za komunalizację działek 

przeznaczonych pod inwestycję    - koszty bieżącego utrzymania, remontu chodnika     - koszty utrzymania oświetlenia w tym: 

opłaty za energi

16 BD.D9.19/15

Wymiana nakładki asfaltowej alejki w parku Solvay 

na odcinku od ul. Żywieckiej Bocznej wzdłuż 

ogrodzenia Kampingu Krakowienka

Wymiana skorodowanej nawierzchni i zniszczonej przez korzenie 

drzew. Ułożenie nakładki asfaltowej na wskazanym odcinku. 45 000,00

17 BD.D9.20/15

Remont ciagu pieszego na odcinku od mostku na 

potoku Urwisko w kierunku ul.Goryczkowej i 

Jagodowej

Remont chodnika łączącego osiedla przy ul. Żywieckiej i Jagodowej oraz 

Polany Żywieckiej z pętlą tramwajową i autobusową Borek Fałęcki oraz 

z placem targowym. 100 000,00

Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem nawierzchni chodnika na wyremontowanym 

odcunku oraz poprawę stanu technicznego i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych.

1 BD.D9.2/15 Chodnik przy ul. Malutkiej

Negatywna ocena wniosku wynika z opinii Wydziału Skarbu Miasta UMK, który poinformował, że wobec działki 430/9 obręb 46 

Podgórze, z której powstała między innymi działka nr 475, będąca przedmiotem wniosku toczą się postępowania, w tym 

postępowanie uwłaszczeniowe na rzecz PKP. W związku z powyższym nie będzie możliwości uzyskania tytułu do nieruchomości 

niezbędnego do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane. Zgodnie z par.11 pkt 5 

regulaminu budżetu obywatelskiego w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które 

naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

2 BO.D9.15/15

Bezpieczne przejście z ul.Żywieckiej Bocznej do 

pętli tramwajowej w Borku Fałęckim i MPK 

przystanku "Borek F.1"przy Galerii Solvay - I etap

Realizacja projektu BO.D9.15/15 wnioskowane wykonanie połączenia ulicy Żywieckiej Bocznej z pętlą tramwajową w Borku 

Fałęckim - w związku z koniecznościa budowy kładki przez potok Urwisko - wymagałaby wejścia w teren nieruchomości nie 

będących własnościa GminyMiejskiej Kraków. Działka nr 242 obręb 44 Podgórze, na której położony jest potok Urwisko jest 

własnościa osób fizycznych. Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (rozdz.4 par.11 ust.5) będący załącznikiem do 

uchwały nr VII/107/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 roku wyklucza możliwość realizacji zadań, które 

naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

3 BO.D9.18/15

Budowa ciagów: spacerowych i rowerowego nad 

rzeka Wilgą, od mostku przy ul.Tokarskiej; 

prawobrzeżnie; do osiedla mieszkaniowego nad 

Wilgą

Projekt nie może zostać pozytywnie zaopiniowany z uwagi na fakt, iż realizacja ciągu związana byłaby z wkroczeniem na teren 

działek stanowiących korytarz ochronny dla planowanej budowy Trasy Łagiewnickiej. Nie jest natomiast możliwe ograniczenie 

zakresu i wykonanie ciągu łączącego most przy ul.Tokarskiej z istniejącymi ciągami przy osiedlu mieszkaniowym bez ominięcia 

tych działek. Ograniczenie zakresu jedynie do fragmentu nie wchodzącego w w/w korytarz ochronny nie dałoby także 

możliwości realizacji zamierzonego celu projektu tzn. połączenian już istniejących ciągów. Dodatkowo parametry infrastruktury 

rowerowej muszą być zgodne z "standartami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa" (Zarządzenie nr 

2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.11.2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "standartów technicznych 

dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa"). Zgodnie z w/w nie jest możliwe zrealizowanie ciągu rowerowego o szerokości 

1m oraz nawierzchni z kruszywa. W związku z powyższym zgodnie z par.11 pkt3 uchwały nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 11.02.2015 projekt jest opiniowany negatywnie.

1 BO.D10.2/15 Biblioteka dla Ciebie i bliżej Ciebie

Celem projektu jest zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla 

mieszkańców Dzielnicy, organizacja spotkań autorskich, przedstawień 

teatralnych dla dzieci oraz warsztatów artystyczno-plastycznych i 

spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla seniorów. 10 000,00

Zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i zwiększy jej atrakcyjność. Organizacja spotkań autorskich, 

przedstawień teatralnych dla dzieci oraz warsztatów artystyczno-plastycznych będzie dodatkową formą rozwoju zainteresowań 

mieszkańców dzielnicy. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla seniorów będą z kolei doskonałą okazją do wymiany zdań i 

poglądów na tematy literackie.

PRZYJĘTY

ODRZUCONY

DZIELNICA X SWOSZOWICE



2 BO.D10.6/15

"Słowiańskie Lato" - Akcja wakacyjna dla dzieci i 

młodzieży

Cykl zajęć i warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych składających się 

na atrakcyjną formę edukacji realizowaną podczas letniego wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży. Forma ta umożliwi i przybliży poznanie 

początków historii kultury słowiańskiej, jako filarów naszej tożsamości. 24 000,00

Stworzenie atrakcyjnej letniej formy edukacji dla dzieci i młodzieży rozszerzy ofertę Domu Kultury "Podgórze". Realizacja 

projektu uwrażliwi jego odbiorców na dobra kultury, stanie się inspiracją dla pomysłów i działań twórczych oraz rozbudzi 

aktywność artystyczną i poznawczą dzieci i młodzieży.

3 BO.D10.1/15

Budowa chodnika dla mieszkańców ulicy 

Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku 

autobusowego.

Projekt dotyczy budowy chodnika o długości ok. 52 mb w celu 

zapewnienia mieszkańcom ulicy Petrażyckiego bezpiecznego dojścia do 

przystanku autobusowego. 35 000,00

Budowa chodnika w ul. Petrażyckiego na odcinku od wjazdu na działkę nr 507/2 do wjazdu na działkę nr 371/2 obr 87 Podgórze 

(dł. ok. 40 m) i połączenie go z istniejącym chodnikiem, zapewni bezpieczne dojście do przystanku autobusowego "Taklińskiego" 

użytkownikom drogi, a w szczególności mieszkańcom os. Petrażyckiego nr 10-12.

4 BO.D10.3/15

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Familijnej 

na odcinku wzdłuż Rowu Wróblowickiego

Projekt dotyczy wykonania nakładki asfaltowej z odpowiednim 

spadkiem w kierunku Rowu Wróblowickiego, zapewniającym właściwe 

odprowadzenie do niego wód opadowych, oraz ewentualnym 

uzupełnieniem ubytków w istniejącej utwardzonej nawierzchni, na 

odcinku ulicy Fmilijnej umiejscowionym wzdłuż w/w Rowu, aż do jej 

zakończenia przy ulicy Parafialnej. 32 000,00

Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem nawierzchni jezdni na wyremontowanym 

odcinku oraz poprawę stanu technicznego i zwięszkenie bezpieczeństwa ruchu.

5 BO.D10.5/15

Renowacja ogródka jordanowskiego Przedszkola nr 

145. Wymiana podłoża z trawiastego na podłoże 

poliuretanowe z zachowaniem normatywnych 

wysokości urządzeń zabawowych

Wymiana podłoża w ogródku jordanowskim z trawiastego na podłoże 

poliuretanowe z zachowaniem normatywnej wysokości urządzeń 

zabawowych. 67 600,00

Projekt renowacji ogródka jordanowskiego Przedszkola Nr 145 w Krakowie - polega na wymianie podłoża trawiastego ogródka 

na podłoże poliuretanowe pod urządzenia zabawowe z zachowaniem normatywnych wysokości urządzeń zabawowych (łącznie 

169 m2). Zrealizowanie tego projektu w zdecydowany sposób i na długie lata zwiększy bezpieczeństwo dzieci korzystających z 

ogródka jordanowskiego Przedszkola, a są to nie tylko dzieci uczęszczające do tego przedszkola ale również dzieci mieszkające w 

tej dzielnicy. Nawierzchnia poliuretanowa jest miękka i amortyzuje upadek z urządzenia zabawowego. Szacunkowy koszt 

zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy X na pojedynczy projekt. 

6 BO.D10.7/15

Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 135, Gimnazjum nr 26 w Krakowie, Przedszkole 

nr 136

W ramach realizacji projektu pt. "Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły 

(Gimnazjum) nr XXX w szkole zostaną zainstalowane dwa 

ogólnodostępne wiszące dystrybutory wody pitnej typu fontanna wraz 

z systemem filtrującym wodę. 4 100,00

Realizacja projektu może wpłynąć na obniżenie spożycia napojów słodzonych i gazowanych przez dzieci. Montaż fontanny wody 

pitnej jest rozwiązaniem proekologicznym ponieważ korzystanie z urządzenia nie wymaga użycia plastikowych kubków, a tym 

samym prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z wywozem kubków i butelek plastikowych. Planowany termin realizacji 

wrzesień 2015 r. czerwiec 2016 r.

7 BO.D10.8/15

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów- część dzielnicowa dla dzielnicy X 

Swoszowice

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów i innych 80 000,00

Środki otrzymane przez Szkoły Podstawowe nr 97, 134 i 43 zostaną przeznaczone na zakup pomocy edukacyjnych zgodnie z 

deklaracjami zgody podpisanymi przez dyrektorów. Pozwoli to na wzbogacenie  oferty zajęć dla uczniów. Po zakończeniu 

projektu zakupione pomocy dydaktyczne będą wykorzystywane dla celów edukacyjnych i będą służyć uczniom szkół 

uczestniczących w projekcie.

1 BO.D10.4/15

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów- część dzielnicowa dla dzielnicy X 

Swoszowice

Wnioskodawca wyraził zgodę na wycofanie projektu ze względu na fakt, iż złożony projekt BO.D10.8/15 zawiera taką samą 

treść. 

1 BO.D11.1/15

Lubimy czytać - dofinansowanie zakupu nowości i 

modernizacji biblioteki

Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i audiobuków 

(dokumentów dźwiękowych), dofinansowanie wyposażenia biblioteki 

oraz zakupu i założenia klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki. 19 500,00

Zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz udostępnianie ich przez Podgórską Bibliotekę Publiczną 

przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i zwiększy jej atrakcyjność wśród mieszkańców dzielnicy. Z kolei 

wyposażenie filii nr 9 przy ul. Halszki 1/ w klimatyzator zdecydowanie poprawi komfort korzystania z zasobów bibliotecznych 

oraz uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych w ramach akcji "Lato w Mieście". W wyposażeniu biblioteki brakuje 

regałów - ich zakup pozwoli uporządkować obecny księgozbiór.

2 BO.D11.3/15

Siłownia na wolnym powietrzu zakup i montaż 

bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z 

tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonywać 

dane ćwiczenie

Zakup i instalacja bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z 

tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonywać dane ćwiczenie i na 

jakie partie mięśniowe ono działa. Projekt propaguje zdrowe oraz 

aktywne sędzanie wolnego czasu zarówno dla młodzieży jak i osób 

starszych. Maszyny postawione w pobliżu placu zabaw pozwolą na 

korzystanie z nich również rodzicom pilnującym swoich pociech. Do 

działania maszyny wykorzystują siłę własnych mięśni i są w pełni 

bezpieczne. Stwórzmy miejsce spotkań dla seniorów, młodych mam, 

ojców wychodzących z dzieckiem na spacer, młodzieży. 110 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń 

siłowych, ewentualnych remontów oraz zwiększenie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Parku Kurdwanów.

3 BO.D11.5/15 Budowa progów zwalniających na ul. Kordiana

Budowa progów zwalniających na ul. Kordiana. Projekt dotyczy 

zamontowania progów zwalniających dla ruchu samochodowego w 

celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kurdwanowa w dojściu do 

przystanków tramwajowych i autobusowych. 6 200,00 Uspokojenie ruchu w rejonie ul. Kordiana. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

4 BO.D11.6/15 Zielony skwer w centrum Piasków Wielkich

Projekt dotyczy modernizacji i uporządkowania skwerku w centrum 

Piasków Wielkich oraz nadanie mu imienia Franciszka Szelaźnika - 

kierownika szkoły podstawowej w Piaskach Wielkich. 70 034,00

Bieżące urzymanie i pielęgnacja zieleni. Opróżnianie koszy, mycie ławek, wymiana zniszczonych i zuzytych elementów. Koszt 

energii elektrycznej zużytej do zasilania latarni. Możliwość skorzystania przez mieszkańców z nowego zagospodarowanego 

skweru. Poprawa estetyki otoczenia

5 BO.D11.8/15

Remont Chodnika wzdłuż bloku przy ulicy Gromady 

Grudziąż 21

Remont chodnika położonego wzdłuż bloku 21 przy ulicy Gromady 

Grudziąż. 14 000,00

Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem nawierzchni chodnika na wyremontowanym 

odcinku oraz poprawę i zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu.

ODRZUCONY

DZIELNICA XI - PODGÓRZE DUCHACKIE

PRZYJĘTY



6 BO.D11.9/15 Dom Trzech Pokoleń

Projekt dotyczy aktywizacji osób 60+ poprzez organizację spotkań, 

warsztatów i zajęć edukacyjnychdla seniorów i wykorzystanie ich 

potencjału intelektualnego do prowadzenia różnych form warsztatów  

dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie różnych form projektów 

międzypokoleniowych - teatralnych, plastycznych itp. Projekt ma 

służyć: 1. rozwojowi potrzebnych współcześnie umiejętności takich jak 

języki obce (niemiecki, angielski) wykorzystanie internetu do 

komunikacji 2. umożliwieniu aktywności fizycznej poprzez organizcaję 

zajęć z pilatesu, jogi, gimnastyki rehabilitacyjnej, tanca towarzyskiego, 

organizację wycieczek 3. organizacji różnych form warsztatów 

miedzypokoleniowych. 51 000,00

Projekt pozwoli na realizację różnych forma aktywności dla osób 60+ prowadzonych przez instruktorów z różnych dziedzin oraz 

przez samych seniorów z udziałem dzieci i młodzieży jako projekty międzypokoleniowe. Dzięki projektowi osoby starsze oraz 

dzieci i młodzież będą mogły wymienić się różnymi przydatnymi doświadczeniami, a co za tym idzie zbliżyć do siebie różne 

pokolenia. Tego typu formy aktywności mogą stać się szerokim uzupełnieniem zajęć prowadzonych przez Placówkę dla dzieci do 

niej uczęszczających. Planowany terminrealizacji projektu: od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r.

7 BO.D11.10/15

Remont chodnika i rewitalizacja zieleni, na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie

Przedmiotem projektu jest: 1. Remont nawierzchni chodnika łaczącego 

bramę bramę główną szkoły z placem alarmowym i parkingiem szkoły; 

2. Wymiana części krawężników ograniczajacych trawnik; 3. 

rewitalizacja zieleni przy frontowej części szkoły i wzdłóż 

remontowanego chodnika: - uporządkowanie drzew i krzewów; - 

odnowienie trawników. 39 999,00

Projekt remontu chodnika i rewitalizacji zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie - obejmuje wymianę starej 

nawierzchni z wyrównaniem podłoża i uporządkowaniem drzew, krzewów i trawnika. Zrealizowanie tego projektu w znacznym 

stopniu zwiększy bezpieczeństwo dzieci, personelu, rodziców jak i mieszkańców osiedla korzystających z obiektów szkolnych jak 

np. boiska czy sali gimnastycznej. Ma to charakter długoterminowy. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym 

Dzielnic XI na pojedynczy projekt.

8 BO.D11.14/15

Doposażenie Osiedlowego Klubu Kultury w Woli 

Duchackiej

Celem projektu jest umożliwienie Osiedlowemu Klubowi Kultury, 

dzialającemu w tymczasowej placówce (budynek szkolny przy ul. 

Malborskiej 98) organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych 

wystaw, spotkań dla mieszkańców i lekcji historii lokalnej. Do tego 

konieczne jest wyposażenie go w następujące sprzęty: - systemy 

podwieszania obrazów, - tablice korkowe (piankowe) do przypinania 

prac, - system modułowy wolnostojący, - ekran i rzutnik, - ramy ścienne 

o wymiarach A), A1, A2 (antyramy nowej generacji). 19 000,00

Doposażenie Osiedlowego Klubu Kultury umożliwi komfortowe korzystanie z oferty placówki kulturalnej (wystawy, spotkania). 

Zakup nowego sprzętu sprawi, iż organizacja imprez dla mieszkańców dzielnicy będzie sprawniejsza i efektywniejsza, co z kolei 

przyczyni się do wzrostu liczby osób odwiedzających Klub.

9 BO.D11.15/15

Mobilna kultura i edukacja sposobem na 

integrowanie społeczności lokalnej

Celem projektu jest organizacja wydarzeń kulturalnych (koncertów, 

występów tanecznych, sportowych, wystaw, prezentacji) i spotkań 

blisko mieszkańców. Aby dotrzeć do odbiorcy na jego terenie konieczne 

jest posiadanie mobilnych urządzeń estradowych takich jak skladana 

estrada z zadaszeniem. 79 000,00

Realizacja projektu: "Mobilna kultura i edukacja sposobem na integrowanie społeczności lokalnej" przyczyni się do wzbogacenia 

oferty kulturalnej na terenie dzielnicy i będzie okazją do integracji jej mieszkańców. Dzięki mobilnemu systemowi małej estrady, 

możliwa będzie organizacja różnorakich przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Parku Duchackiego (koncerty, 

wieczory poetyckie, występy taneczne).

10 BO.D11.17/15

Wykonanie chodnika wraz z poręczami 

bezpieczeństwa łączącego ul. Nowosądecką z ulicą 

Alfreda Dauna wzdłuż drogi asfaltowej

Projekt dotyczy budowy chodnika wraz z poręczami wzdłuż drogi 

laczącej ul. Dauna z ul. Nowosądecką. 40 000,00

Wybudowany chodnik będzie służył mieszkańcom osiedla Wola Duchacka Wschód, szczególnie mieszkańcom korzystającym z 

komunikacji miejskiej w tym obszarze. Budowa chodnika przyczyni się do wyeliminowania niebezpiecznych nawyków pieszych 

(poruszania się ulicą, zamiast istniejącym chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy) i spowoduje kształtowanie bezpiecznych 

zachowań uczestników ruchu drogowego, zwiększając tym samym bezpieczeństwo. Powstała inwestycja będzie generowała 

koszty związane z utrzymaniem chodnika, jak również z nieznacznym uszczupleniem terenu zieleni miejskiej. 

11 BO.D11.19/15

Zakup strojów ludowych dla dzieci występujących 

w Zespole Pieśni i Tańca "Krakowiak"

Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak, mieści się na ul. Bujaka 15 i organizuje 

zajęcia z tańca i gry na instrumentach dla 413 dzieci z Dzielnicy. 

Problemem, który ogranicza liczbę dzieci występujących na scenie i 

widowiskowość występu jest brak odpowiedniej liczby strojów 

ludowych. Te stroje są drogie i często rodziców nie stać na własny strój. 

W ramach projektu planowany jest zakup 15 kompletnych strojów 

ludowych i krakowskiego stroju lajkonika tak by w trakcie występu 

jedno z dzieci moglo w nim występować. 25 000,00

Zakup strojów ludowych służyć będzie dzieciom z Podgórza Duchackiego występującym w Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak” w 

wieku 6 – 13 lat. Zakupione stroje nie będą przypisane do określonych uczestników, ale będą wypożyczane wielu dzieciom ze 

szkól i przedszkoli funkcjonującym na terenie Podgórza Duchackiego. Planowany termin realizacji projektu: od sierpnia 2015 r. 

do grudnia 2015 r.

12 BO.D11.20/15

Zakup instrumentów dla dzieci grających w Zespole 

Pieśni i Tańca "Krakowiak"

Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak , mieści się na ul. Bujaka 15 i organizuje 

zajęcia z tańca i gry na instrumentach dla 413 dzieci z Dzielnicy. 

Problemem, który ogranicza liczbę dzieci grających na instrumentach i 

widowiskowość występów jest brak wystarczającej liczby instrumentów 

wypożyczalni instrumentów, które za darmo użyczane są dzieciom z 

Dzielnicy chcącym pod okiem nauczycieli Krakowiaka uczyć się gry na 

instrumentach takich jak klarnet, skrzypce, basetla itp. W ramach 

projektu zostaną zakupione 2 szt. skrzypiec i basetla czyli mały 

kontrabas. 11 000,00

Zakup instrumentów służyć będzie dzieciom z Podgórza Duchackiego grającym w Zespole Pieśni i Tańca "Krakowiak" (413). 

Członkowie Zespołu odnoszą wiele sukcesów i zakupienie tego typu instrumentów przyczyni się do wzbogacenia oferty 

Placówki. Planowany termin realizacji projektu: od sierpnia 2015 r. do grudnia 2015 r.

13 BO.D11.21/15

Budowa miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, wraz z poszerzeniem jezdni - działka 

nr 56/31

Projekt dotyczy poszerzenia jezdni drogi gminnej na odcinku około 50 

m, wzdłuż działki nr 56/31 oraz budowy miejsc parkingowych dla 

samochodów osobowych, usytuowanych poprzecznie do ww. drogi. 103 000,00

Budowa miejsc postojowych na działce nr 56/31 obr. 47 jedn. ewid. Kraków - Podgórze, pozwoli na zmniejszenie deficytu miejsc 

postojowych jaki ma miejsce w rejonie bloku mieszkalnego nr 16 przy ul. Walerego Sławka. Powstałe miejsca postojowe będą 

miały charakter ogólnomiejski, a ich powstanie pozwoli na powiększenie dotychczasowych powierzchni miejsc postojowych o 

ok. 100 m2. Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem nowych miejsc postojowych, jak również z 

uszczupleniem terenów zieleni miejskiej.



14 BO.D11.22/15

Bezpłatny wyjazd obóz rekreacyjno - sportowy dla 

dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat

Przedmiotem projektu wyjazd dla dzieci z dzielnicy XI na bezpłatny obóz 

rekreacyjno - sportowy w ramach zimowych ferii 2016 48 400,00

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację obozu rekreacyjno – 

sportowego w miejscowości wypoczynkowej, mającego na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. 

Przeprowadzenie zadania wpłynie pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej 

potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka.

15 BO.D11.23/15

Dajmy Naszym dzieciom to co najlepsze - Coerver 

Coaching - dla każdego dziecka z dzielnicy XI

Coerver Coaching uznawany jest za najdoskonalszą w świecie metodę 

nauczania gry w piłkę nożną, w którym uczestnicy prawie 5 milionów 

młodych piłkarzy w 30 krajach. Najlepszym świadectwem uznania jest 

fakt, iż z metody tej intensywnie w procesach szkolenia młodych 

zawodników w swoich akademiach piłkarskich korzystają czołowe kluby 

Europy: Real Madryt, Manchester United, Chelsea Londyn, Bayern 

Monachium. Projekt Dajmy Naszym dzieciom to co najlepsze zakłada 

organizację zajęć piłkarskich wg metodologii Coerver Coaching 

obiektach sportowych KS Orzeł Piaski Wielkie. Zajęcia odbywać się będą 

dwa razy w tygodniu po 60 minut a przeznaczone będą przede 

wszystkim dla dzieci w wieku 5-16 lat. Każdy trening będzie 

prowadzony przez dwóch trenerów. Treningi będą otwarte więc będą 

również dostępne dla rodziców oraz trenerów, którzy będą mogli 

poznać innowacyjne metody doskonalenia umiejętności piłkarskich. 49 200,00

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno - 

sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Przeprowadzenie zajęć wpłynie 

pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania 

zdrowia każdego człowieka. Propozycja zajęć rekreacyjno – sportowych umożliwi dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie 

optymalnej aktywności ruchowej na terenie Krakowa.

16 BO.D11.24/15 Modernizacja Orlika przy Gimnazjum nr 28

Naprawa istniejącego ogrodzenia Orlika, wykonanie 4 szt. bramek 

wejściowych na Orlik, wymiana 2 szt. zniszczonych bramek piłkarskich, 

pomalowanie elewacji budynków socjalnych na Orliku, zakup siatek na 

obręcze koszykarskie. 30 000,00

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 wolego czasu przez 

dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację 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.

17 BO.D11.25/15 Mini park linowy dla dzieci

Mini park linowy dla dzieci w wieku 3 – 15 lat będzie się składać z 

bezpiecznego zjazdu linowego oraz konstrukcji linowej do wspinania się 

w formie piramidy. Zjazd linowy (tyrolka) to bezpieczna kolejka górska z 

wózkiem i siodełkiem (talerzykiem) zawieszonym na stalowej linie o 

długości 32m umieszczonej między dwoma stacjami. Start z 

drewnianego podestu. Piramida linowa doskonali zaś zdolności 

wspinania się dzieci. Projekt zawiera zakup oraz montaż urządzeń. 80 000,00

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 wolego czasu przez 

dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację 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.

18 BO.D11.26/15

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XI 

Podgórze Duchackie

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych. 110 000,00

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. Planowany termin realizacji projektu: wrzesień 2015 – czerwiec 2016.

19 BO.D11.27/15

Modernizacja schodów i drzwi wejściowych oraz 

rewitalizacja zieleni przy Szkole Podstawowej nr 55 

w Krakowie

Przedmiotem projektu jest: - remont schodów przy głównym wejściu 

do szkoły - wymiana ciężkich drzwi wejściowych do szkoły - 

uporządkowanie zieleni przy frontowej części szkoły, wzdłuż 

zewnętrznej ściany lewego i prawego skrzydła budynku - postawienie 

ławek i koszy na śmieci przy wejściu głównym szkoły oraz do szatni 35 000,00

Projekt modernizacji schodów i drzwi oraz rewitalizacji zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie – obejmuje 

naprawę schodów wejściowych z obłożeniem ich płytkami antypoślizgowymi, wymianę dużych drzwi wejściowych i pielęgnację 

zieleni (uporządkowanie trawnika, przycięcie krzewów przy wejściu. Zrealizowanie tego projektu w znacznym stopniu zwiększy 

bezpieczeństwo dzieci, personelu, rodziców jak i mieszkańców osiedla korzystających z pomieszczeń szkolnych. Ma to charakter 

długoterminowy. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XI na pojedynczy projekt.

20 BO.D11.28/15

Szlaki dziedzictwa Dzielnicy XI Podgórze Duchackie - 

oznaczenie w przestrzeni za pomocą tablic 

informacyjnych 

Wyznaczenie w przestrzeni Dzielnicy XI Podgórze Duchackie szlaków 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Stworzenie warunków do 

edukacji i rekreacji poprzez turystykę pieszą i rowerową szlakami 

dziedzictwa dostępnymi dla wszytkich mieszkańców miasta. 

Upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie w formie pionowych 

tablic informacyjnych przy trasach w przestrzeni dzielnicy. Stworzenie 

aplikacji do smartfonów ze szczegółowymi informacjami, wydanie 

kieszonkowej mapki z opisem, włączenie nowych szlaków dziedzictwa 

do istniejących stron internetowych poświęconych tej tematyce lub 

uruchomienie nowej strony. 79 000,00

Projekt "Szlaki dziedzictwa Dzielnicy XI Podgórze Duchackie - oznaczenie w przestrzeni za pomocą tablic informacyjnych” 

złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 będzie generował koszty po jego zrealizowaniu. Podstawowe koszty to 

czyszczenie i utrzymanie oznakowania, które oszacować można na 10 tys. zł w skali roku. Dodatkowe koszty mogą być 

generowane w momencie ewentualnej renowacji i wymiany oznakowania związanej z działaniami warunków atmosferycznych, 

czy osób trzecich. Długoterminowe skutki realizacji projektu to przede wszystkim wzrost wiedzy mieszkańców na temat swojej 

dzielnicy oraz wzrost atrakcyjności turystycznej tego rejonu miasta. Ponadto wykonanie może skutkować podobnymi planami 

innych dzielnic Krakowa.

1 BO.D11.2/15

Szyb windowy dla dźwigu osobowego 

dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w budynku publicznym - tj. 

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Projekt nie zgodny z limitem finansowym, który określa § 8 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego - kwota projektu 

przewyższa 60 % całości kwoty przeznaczonej przez Dzielnicę. Zatem zgodnie z zapisem § 11 pkt 1 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego, zadanie to nie może być realizowane w ramach procedura budżetu obywatelskiego. 

ODRZUCONY



2 BO.D11.4/15

Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie 

Dzielnic XI - Stworzenie Skweru Rekreacyjnego

W przyjętym przez Radę Miasta Krakowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krakowa (uchwała Nr XI/87/03 z 16.04.2003 r; Nr XCIII/1256/10 z 3.03.2010, Nr CXII/1700/14 z 9.07.2014 Rady Miasta Krakowa) 

przedmiotowy obszar znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 32 w kategorii zagospodarowania terenu o 

symbolu KD – Tereny Komunikacji. W związku z powyższym, zgodnie z Uchwałą Nr VII/107/15 RMK z 11.02.15 § 11 pkt. 3 „nie 

mogą być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i zagospodarowania 

przestrzennego”. Ponadto informujemy, że przedmiotowe działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej po terenach 

należących do Gminy Miejskiej Kraków.

3 BO.D11.7/15

Wjazd na Os.Piaski N. ul. KURDWANOWSKA i  

Droga DOJAZDOWA do Przedszkola UMKr.,   na 

Osiedlu Piaski Nowe w Krakowie  –  DZIELNICA  XI

Zgłoszony projekt opiniuje się negatywnie z uwagi, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenach nie będących 

własnością Gminy Miejskiej Kraków. Teren wskazany na lokalizację parkingu jest własnością osób fizycznych oraz SM Piaski 

Nowe. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Uchwała Nr VII/107/15 z 11.02.2015 r (rozdział 1 § 1 

oraz rozdz. 4 § 11 pkt 5). W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby 

„obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności”.

4 BO.D11.11/15

Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży i 

seniorów na Piaskach Wielkich

Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, stanowiącym 

Załącznik do uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 roku w sprawie budżetu obywatelskiego miasta 

Krakowa oraz w oparciu o pozyskane opinie merytorycznych Wydziałów UMK, szczególnie opinii Wydziału Skarbu Miasta UMK 

opiniuje się negatywnie. Wskazana we wniosku nieruchomość objęta jest postępowaniem w sprawie sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego. Ponadto na wniosek Gminy Miejskiej Kraków procedowana jest decyzja w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem na 

działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze oraz zjazdem na działce nr 69/25 obr. 61 Podgórze przy ul. Bochenka w Krakowie”. W związku 

z powyższym Wydział Skarbu UMK zaopiniował negatywnie propozycję zadania. Zgodnie z § 11 pkt 3 w/w Regulaminu, 

przedmiotowe zadanie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w 

szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

5 BO.D11.12/15 Ścieżki rowerowe

Projekt nie może zostać zaopiniowany pozytywnie z uwagi na fakt, iż szacunkowy urealniony koszt realizacji projektu przewyższa 

max. kwotę za jaką może być realizowany projekt w Dzielnicy XI czyli kwotę 120 000 zł. Szacunkowy koszt wykonania 

przedmiotowego odcinka samej drogi rowerowej to 495 000 zł (odcinek o dl ok. 900 z – koszty robót budowlanych ok. 450 000 

plus ok. 45 000 koszt projektu). Dodatkowo teren, na którym planowana jest realizacja projektu znajduje się w korytarzu 

ochronnym planowane rozbudowy ul. Sławka. W związku z powyższym zgodnie z § 11 punkt 5 uchwały nr VII/107/15 Rada 

Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. projekt jest opiniowany negatywnie.

6 BO.D11.13/15 Wymiana nawierzchni na boisku Szkoły Podst nr 27 Kwota szacunkowa realizacji zadania przekracza limit przyznany przez Dzielnicę na realizację zadania

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie: Regulaminu budżetu 

obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w 

sprzeczności z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W 

związku z powyższym, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Uzasadnienie: 

W dniu 10 stycznia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LXIV/937/3 w sprawie kierunków działania Prezydenta 

Miasta Krakowa w zakresie realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej po 1 stycznia 2013 roku. W związku z 

powyższym, wdrożony został nowy program inwestycyjny pn. „Rozwój Sieci Osiedlowych” (RSO) regulujący zasady realizacji 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej po 1 stycznia 2013 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Rozbudowa 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach programu RSO obejmuje w pierwszej kolejności przedsięwzięcia 

przygotowane zgodnie z dotychczasowymi regułami ustalanymi dla programu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych przez osoby 

współtworzące Społeczne Komitety oraz zadań istotnych dla zagwarantowania właściwego poziomu świadczonych rzez MPWiK 

S.A. usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Finansowanie sieci 

kanalizacyjnych wraz z elementami bocznymi od sieci do granicy nieruchomości w zakresie wynikającym z zapisu art. 15 ust. 1 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2006 Nr 123 

poz. 858 z późn. zm.) spoczywa na MPWiK S.A.Koszt budowy przyłączy kanalizacyjnych od granicy nieruchomości do budynku lub do studni kanalizacyjnej wraz z tą studnią 

ponoszą osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W związku z powyższym, ewentualna realizacja 

wnioskowanego zadania w ramach budżetu obywatelskiego byłaby sprzeczna z aktualnie obowiązującym i realizowanym na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków programem RSO. Ponadto informuję, że w rozpatrywanym terenie obowiązuje system 

kanalizacji rozdzielczej (układ centralny). W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej lokalizacji brak miejskich sieci kanalizacji 

sanitarnej. Najbliższa miejska sieć kanalizacji sanitarnej Ø 30 cm przebiega w ul. Nadzieja do wysokości budynku nr 9 (dz. Nr 45). 

Posadowienie ww. odbiornika oraz układ wysokościowy rozpatrywanego terenu uniemożliwiają realizację miejskiej sieci 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy z poszczególnych budynków w układzie grawitacyjnym. Odprowadzenie ścieków bytowych dla 

przedmiotowych budynków wiązałoby się z budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej do wysokości uniemożliwiającej 

realizację przyłączy kanalizacji ciśnieniowej do poszczególnych budynków. Oznacza to, że znacznie wzrosną koszty realizacyjne i 

eksploatacyjne przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych (wyposażenie studni w odpowiednią armaturę i pompę oraz ich 7 BO.D11.16/15

Wykonanie instalacji kanalizacji w ul. Nadzieja do 

budynku 3, 5, 5a i podłączenie do istniejącej 

instalacji



8 BO.D11.18/15

Kurs języka angielskiego dla początkujących, dla 

osób dorosłych

Propozycja projektu zadania do budżetu obywatelskiego pn.: „Kurs języka angielskiego dla początkujących, dla osób dorosłych” 

poddany merytorycznej ocenie przez Wydział Edukacji, oceniony został negatywnie. Przyczyną oceny negatywnej są braki 

formalne we wniosku: brak pisemnej zgody dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, Pana Artura 

Ławrowskiego na udostepnienie sali lekcyjnej na prowadzenie kursu; brak wskazania organizatora kursu i jego pisemnej zgody 

na przeprowadzenie zajęć. W dniu 22 kwietnia 2015 r. do wnioskodawcy został skierowany mail z prośbą o uzupełnienie braków 

we wniosku. W dniu 23 kwietnia 2015 r. została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z wnioskodawcą projektu. W mailu jak 

również podczas rozmowy telefonicznej wnioskodawca został poinformowany, że w terminie 7 dni od daty otrzymania maila 

powinien dostarczyć do Wydziału Edukacji ww. zgody oraz informację „kto będzie organizatorem kursu języka angielskiego”. Do 

dnia 13 maja (data dokonywania oceny merytorycznej) wnioskodawca nie kontaktował się z Wydziałem Edukacji, nie 

przedstawił pisemnych zgód, o które został proszony oraz nie wskazał organizatora kursu.

1 BO.D12.1/15 REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO ŁĄCZĄCEGO TEREN SP 124, DWORU CZECZÓW I BIEŻANOWIANKI I UTWORZENIE W NIM PARKU MIEJSKIEGO

Rewitalizacja ma połączyć teren ze Sz. Podst.124 i teren wokół Dworu 

Czeczów, aby umożliwić spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody, jak 

tez dać możliwość do aktywnego wypoczynku. Park w zasadzie już 

istnieje, jednak w fatalnym stanie. Należałoby zaopatrzyć go w Alejki, 

ławki, oświetlenie, nowe nasadzenia, dokonać niezbędnej wycinki 

uszkodzonego drzewostanu. 120 000,00

2 BO.D12.3/15 ALEJKA SPACEROWA

Projekt dotyczy wykonania alejki spacerowej w miejscu istniejącej 

ścieżki łączącej chodnik przy ul. Spółdzielców 3 z chodnikiem przy bloku 

ul. Na Kozłówce 4a 45 000,00

3 BO.D12.4/15

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE FILII Nr 14,16 i 

CZYTELNI GŁÓWNEJ PBP

Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych, audio buków i e-booków  

dla mieszkańców Dz. XII, wyposażenie filii bibliotecznych nr 14 i 16 PBP 

w Krakowei w niezbędny sprzęt , taki jak funkcjonalne regały, stoliki dla 

dzieci, żaluzje okienne oraz urządzenia multimedialne: rzutnik, 

urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero), kserokopiarka i 

wyposażenie Czytelni Głownej w 10 czytników e-booków. 52 000,00

Uzupełnienie księgozbiorów w filiach PBP w Krakowie poprzez zakup nowości wydawniczych i e-boków dla dorosłych, młodzieży 

o dzieci oraz wyposażenie filii bibliotecznych w funkcjonalne regały i stoły, przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników 

bibliotek i poprawi komfort korzystania z jej zbiorów. Zakup urządzeń multimedialnych pozwoli na org. Interesujących spotkań 

dla szerokiego grona odbioróóów i poszerzy ofertę placówki. 

4 BO.D12.5/15

MODERNIZACJA 2 ŁAZIENEK DLA DZIECI W 

PRZEDSZKOLU NR 180

Projekt dotyczy modernizacji 2 łazienek dla dzieci w Samorządowym 

przedszkolu nr 180 w Krakowie. Modernizacja będzie polegała na 

remoncie pionu kanalizacyjnego, na wymianie fliz i terakoty, 

sanitariatów wraz z bateriami. 34 700,00

Projekt modernizacji 2 łazienek w P Nr 180 w Krakowie- w pionie parter i piętro, polega na wymianie pionów kanalizacyjnych, 

wymianie armatury i podejść oraz robotach fliziarskich i malarskich . Zrealizowanie tego projektu w zdecydowany sposób i na 

długi czas polepszy warunki sanitarne w przedszkolu, które w tej chwili są w złym stanie. Szacunkowy koszt zadania mieści się w 

limicie finansowym Dzielnicy XII na pojedynczy projekt.

5 BO.D12.6/15

POPRAWA ZDROWIA ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BIEŻANÓW-PROKOCIM 

POPRZEZ SPORT I AKTYWNOŚC FIZYCZNĄ

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych 

z Dzielnicy XII w centrum Rozwoju Com-Com Zone ul. Kurczaba 29. 48 718,00

Realizacja projektu zakłada bezpłatne zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć 

rekreacyjno- sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychoruchowej. Prowadzenie zajęć 

wpłynie pozytywnie  przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i 

zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja bezpłatnych zajęć rekreacyjno sportowych umożliwi dużej liczbie 

mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie Krakowa.

6 BO.D12.8/15

KREATYWNA STREFA GIER I MIASTECZKO RUCHU 

DLA DZIECI 100 000,00

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 wolego czasu przez 

dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. 

7 BO.D12.9/15

REMONT CHODNIKA PRZED SZKOŁĄ 

PODSTAWOWĄ NR 117 W KRAKOWIE

Remont chodnika  położonego na posesji i prowadzącego do Szkoły 

Podstawowej nr 117 przy ul. Kurczaba 15. 30 000,00

Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo uczniów, rodziców i innych mieszkańców korzystających z chodnika przed Sz. 

Podst. 117. Po zrealizowaniu projektu nie będą generowane dodatkowe koszty użytkowania.

8 BO.D12.10/15

ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 117 W KRAKOWIE

Zakup lektur szkolnych i książek beletrystycznych, popularno – 

naukowych do biblioteki uczniowskiej w Sz. Podst. Nr 117 3 800,00

Projekt zakupu książek do biblioteki Sz. Podst. 117 w Krakowie obejmuje zakup lektur szkolnych, beletrystyki oraz książek 

popularno- naukowych. Zrealizowanie tego projektu poszerzy księgozbiór i ofertę czytelniczą dla uczniów, będzie służyć wielu 

pokoleniom dzieci, nauczycieli czy rodzicom. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XII na 

pojedynczy projekt.

9 BO.D12.11/15

PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 117  1. zakup i instalację urządzeń zabawowych, zakup i montaż ogrodzenia 111 000,00

W/w projekt został powiększony na kwotę 111 000 zł o czym została poinformowana wnioskodawczyni mailem z dn. 20.05.2015 

. Projekt została zaakceptowany przez Dyrektora Sz. Podst. 117 w Krakowie. Wykonanie projektu wskazanego przez 

wnioskodawczynię służyć będzie dzieciom, pozwoli im na prawidłowy rozwój, wpłynie na lepsze poznanie się i integrację.

10 BO.D12.14/15

WSPARCIE DLA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

DZIAŁAJĄCYCH PRZY DOMIE KULTURY DWÓR 

CZECZÓW

Projekt ma na celu dofinansowanie zespołu/chóru „Bieżanowskie 

Trubadurki”, którego siedziba jest Dom Kultury z siedzibą w Dworze 

Czeczów w Krakowie. Chodzi o środki na pokrycie niektórych wydatków 

i dalszy rozwój zespołu m.in. zakupienie strojów, w tym regionalnych, 

ozdób dekoracyjnych dla pań i panów, sprzętu audio – wizualnego: 

kamera, głośniki, mikrofony, itp. 35 000,00

Realizacja projektu: „Wsparcie dla zespołów artystycznych pozwoli na poprawę wizerunku występującego charytatywnie 

(występy m.in. w Domach Kultury, Domach Pomocy Społecznej i Zakładachc Opiekuńczo – Leczniczych) seniorskiego zespołu 

„Bieżanowskie Trubadurki”

11 BO.D12.15/15

TOR KOLARSKI BMX RACING ELEMENTY-MAŁY 

PUMP TRACK

Budowa ziemnego toru kolarskiego z elementami BMX Racin, pump- 

track wraz z elementami ścieżki  zdrowia 350 000,00

DZIELNICA XII- BIEŻANÓW-PROKOCIM

PRZYJĘTY

Stworzenie nowego miejsca wypoczynku dla mieszkańców, realizacja  spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania



12 BO.D12.17/15

POMPOWNIA WODY Z ROKU 1890- 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU

Rewitalizacja budynku zabytkowej Pompowni wody pitnej z roku 1890 z 

przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne parku Sportowego i dla 

celów Izby Pamięci z historią Bieżanowa. 60 000,00

 W chwili obecnej nieznany jest przyszły zarządca obiektu. MOżę być to któraś z miejskich jednostek. Zarówno działka i sam 

obiekt, który jest na niej zlokalizowany stanowi własność Gminy  Miejskiej Kraków  Przewidywane koszty utrzymania obiektu 

wynosić będą około 10 000 zł rocznie. Z uwagi na swój charakter zadanie zakwalifikowane jako jednoroczne. Autor wniosku 

został wezwany do dokonania korekty wniosku. Korekta dotyczyła kosztorysu zadania, który uległ zwiększeniu do kwoty 60 000 

zł.

13 BO.D12.18/15

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: HELENY, 

BARBARY I ĆWIKLIŃSKIEJ Przebudowa skrzyżowania ul. Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary 120 000, 00 

Zmiana geometrii skrzyżowania/wprowadzenie ronda a pomocą barier typu Jersey i innych elementów urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego spowoduje poprawę warunków włączania się pojazdów z wlotów podporządkowanych i 

wpłynie pozytywnie na poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego tj. zarówno kierowców 

jak i pieszych.

14 BO.D12.19/15

PRZEBUDOWA BAZY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 

29 Wykonanie nowej nawierzchni na boisku do koszykówki 220 000, 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 wolego czasu przez 

dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. 

15 BO.D12.20/15

BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

W CIĄGU ULIC: FACIMIECH-PODLESIE NA MOŚCIE 

NA DRWINCE.

Przedmiotem projektu jest  zaprojektowanie i wybudowanie 

bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ulic: Facimiech – Podlesie 

na moście na rzece Drwince, w celu zapewnienia wygodnego i 

bezpiecznego ciągu komunikacji pieszej pomiędzy os. Piaski Wielkie i 

os. Na Kozłówce. 77 000,00

Potwierdzam realność szacunkowych kosztów projektu. Wykonanie projektu wskazanego prze wnioskodawcę da 

długoterminowy efekt w wymienionych placówkach oświatowych w związku z mozliwościa wieloletniego korzystania z efektów 

następujących działań: 

SP 111-, ul. Bieżanowska 204- wymiana stolarki okiennej , która poprawi izolacyjność cieplną pomieszczeń
SP 123, ul. Okólna 16- remont nawierzchni placu przed wejściem do szkoły co zwiększy bezpieczeństwo uczniów i osób 

przychodzących do szkoły
ZSOI 4, ul. Żabia 20- renowacja poręczy drewnianych na klatce schodowej seg. C oraz prace naprawcze na tarasie trzyklasowym- 

pawilon C co poprawi estetykę i bezpieczeństwo w placówce
SP 24, ul. Aleksandry 17- remont korytarza polegający na wymianie drzwi wraz z framugami i klamkami do poprawi estetykę i 

bezpieczeństwo uczniów
 Sp 124, ul. F. Weigla 2,- remont Sali gimnastycznej dowymieniowej kwoty w projekcie wpłynie korzystnie na estetykę i 

bezpieczeństwo uczniów

P -87, ul. Spółdzielców 7- odnowienie powierzchni podłóg w przedszkolu do poprawi estetykę obiektu i bezpieczeństwo

P 135, ul. Stępnia 1- malowanie pomieszczeń w budynku Przedszkola co poprawi estetykę pomieszczeń 

5 BO.D12.2/15

REWITALIZACJA SKWERU SŁUŻACEGO REKREACJI 

NA OSIEDLU NA KOZŁÓWCE

Koszt realizacji pełnego zakresu zadania wyniesie 495 000, 00 zł. W związku tym przeprowadzono rozmowę z wnioskodawczynią 

która odmówiła wprowadzenia zmian do wniosku. W związku tym nie jest możliwa realizacja zadania.

4 BO.D12.7/15

REMONT JEZDNI I CHODNIKA W OBRĘBIE 

PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGORŻĄKA ORAZ 

WYMIANA WIATY PRZYSTANKOWEJ

Remont jezdni i chodnika został umieszczony na liście zadań powierzonych Rady Dzielnicy XII do realizacji w roku 2015. Uchwła 

Rady Dz. XII Nr V/70/2015 oraz protokół z 16.04.2015. Wiata przystankowa zlokalizowana jest w terenie  o nieuregulowanym 

stanie prawnym nie będącym w zarządzie ZIKiT.  .

3 BO.D12.12/15

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE  ULIC 

MAŁA GÓRA – IMIELNA- BIEŻANOWSKA

Toczy  się postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości  na rzecz poprzednich właścicieli lub spadkobierców. Sprawa 

prowadzona przez Starostę Krakowskiego pod sygnaturą akt GN.III.JM.72211-153/06 z dnia 4.05.2015 r.

2 BO.D12.13/15

ŚCIEŻKA DLA PIESZYCH ŁĄCZĄCA UL. 

BIEŻANOWSKĄ Z UL. MAŁA GÓRA

Toczy  się postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości  na rzecz poprzednich właścicieli lub spadkobierców. Sprawa 

prowadzona przez Starostę Krakowskiego pod sygnaturą akt GN.III.72211-1-53/06

1 BO.D12.16/15

HARCÓWKA- POMIESZCZENIA DLA HARCERZY 

SZCZEPU UROCZYSKO- KRAKÓW BIEŻANÓW-

PROKOCIM W ZRUJNOWANEJ DOBUDÓWCE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 124 Teren nie ma trwałego użytkownika.  Przybudówka w której miałaby być harcówka jest przeznaczona do rozbiórki.

1 BO.D13.1/15 Czytaj razem z nami

Modernizacja filii nr 11 Podgórskiej Biblioteki Publicznej (jedynej 

dzialającej w Starym Podgórzu Biblioteki)w zakrsie zakupu 

funkcjonalnych mebli bibliotecznych, utworzenie " Kącika czytelniczego 

dla dzieci" oraz zakupu nowości wydawniczych dla mieszkańców 

Dzielnicy XIII. 25 000,00

Modernizacja filii nr 11 Podgórskiej Biblioteki Publicznej przyczyni się do podniesienia standardów placówki, stworzy warunki, do 

gromadzenia i przechowywania większej ilości woluminów jak i zwiększy atrakcyjność budynku. 

2 BO.D13.18/15

Poznajmy się-dwie imprezy integracyjne dla dzieci 

w wielu przedszkolno-szkolnym

Impreza integracyjna dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. W 

lecie imprza będzie w plenerze. Zimowa impreza odbędzie się w sali. 

Będzie to to doskonała okazja do wspólnej zabawy i zawarcia nowych 

znajomości a może nawet przyjaźni. Ponadto dzieci będą mogły 

zaprezentować  talenty jakie posiadają lub podziwiać innych  w 

realizacji hobby. Nauczą się jak własnoręcznie wykonać kartki 

Bożonarodzeniowe i liczne ozdoby świąteczne w celu kultywowania 

tradycji świątecznej. 14 000,00

Realizacja imprez integracyjnych dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym będzie okazją do wspólnej zabawy, rozwoju i 

zawierania nowych znajomości.  Ponadto przesięwzięcia organizowane w ramach projektu "Poznajmy się" przyczynią się do 

rozszerzenia oferty dla dzieci, proponowanej przez dom Kultury Podgorze".

DZIELNICA XIII - PODGÓRZE

16 BO.D12.21/15

WSPÓLNY PROJEKT EDUKACYJNY DLA 

KRAKOWSKICH UCZNIÓW – CZĘŚĆ DZIELNICOWA 

DLA DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

Dodatkowe środki finansowe  dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych 119 500, 00

PRZYJĘTY

ODRZUCONY



3 BO.D13.16/15 Dancing Podgórski

Celem projektu jest zorganizowanie dancingu na Rynku Podgórskim - 

imprezy plenerowej , gdzie od 19-22 będziemy tańczyć do dobrej 

muzyki na płycie Rynku. Będzie to okazja do tańca, zabawy, ale przede 

wszystkim do poznania osób ze swojej dzielnicy. 16 000,00

Realizacja projektu pozwoli na aktywne spędzenie czasu wszystkim mieszkańcom dzielnicy na wolnej przestrzeni i przyczyni się 

do integracji społeczności lokalnej. Będzie doskonałą rozrywką dla rodzin z dziećmi, modzieży i seniorów.

4 BO.D13.8/15 Remont otoczenia Klubu Kultury Rybitwy

Płytki antypoślizgowe na schody do głównego wejścia, parking wzdłuż 

drogi dojazdowej do Domu Kultury, wymiana nawierzchni drogi 

dojazdowej do budynku oraz placu przed głównym wejściem, opaska 

wokół budynku, brama wjazdowa i furta oraz siatka ogrodzeniowa 

wokół Klubu. 96 000,00

5 BO.D13.4/15 Jestem psiarzem-sprzątam Kampania zachęcająca do sprzątania po swoim czworonogu. 62 000,00

W przypadku realizacji zadania zwiększy się świadomość posiadaczy psów w zakresie utrzymania czystości w miejscu 

zamieszkania oraz zagrożeń dla zdrowia powstających w wyniku pozostawiania zwierzęcych nieczystości na terenie przestrzeni 

publicznej. Nastąpi poprawa stanu czystości i estetyki w dzielnicy XIII Podgórze oraz ogólnego wizerunku miasta. Jest to akcja 

jednorazowa, która w przyszłości nie będzie generować dodatkowych kosztów. Zakłada się eksplotację tabliczek do tzw. "śmierci 

technicznej"

6 BO.D13.23/15

Uzupenienie w urządzenia zabawowe przedszkola 

nr 11

Uzupełnienie w urządzenia zabawowe przedszkola 

(wyremontowanego) przy ulicy Saskiej. 34 500,00

Projekt uzupełnienie w urządzenia zabawowe wyremotowanego Przedszkola nr 11 w Krakowie obejmuje uzupełnienie nowo 

otwartych oddziałów w urządzenia zabawowe, gdyż istniejących jest za mało. Wniosek przewiduje wykonianie projektu, 

rozmieszczenie urządzeń. Zrealizowanie tego pojektu przyczyni się do tego, że więcej dzieci bezkolizyjnie będzie mogło korzystać 

z placu zabaw i urządzeń na długie lata. Jest to projekt dający długoterminowy efekt slużący wszystkim dzieciom. Szacunkowy 

koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XIII na pojedynczy projekt.

7 BO.D13.13/15 Podgórzanie - marsz po zdrowie z Nordic Waking

Realizacja cyklu zajęć Nordic Walking na terenach zielonych dzielnicy 

Podgórze. Projekt obejmuje dwadzieścia cztery 1,5 godzinne bezpłatne 

zajęcia, które odbywać się będą w okresie od kwietnia do pażdziernika 

2016 roku. Zajęcia adresowane są do wszystkich mieszkańców dzielnicy 

Podgórza i Krakowa w wieku od 50 roku życia, których stan zdrowia 

pozwala na uczestnictwo w tego rodzaju aktywności ruchowej. 4 410,00

8 BO.D13.26/15 Obchody 80-lecia KS Płaszowianka Festyn rodzinny KS Płaszowiaka. 10 000,00

9 BO.D13.17/15

Zdrowy kręgosłup - zajęcia gimnastyczne dla 

mieszkańców dzielnicy Podgórze

Przeprowadzenie w tygodniu zajęć gimnastycznych z elementami 

korekcyjnymi, poprawiających ogólny stan zdrowia w szczególności 

wzmocnienie kręgosłupa. Projekt przewidziany na 10 miesięcy. 4 300,00

10 BO.D13.6/15

(Re kreacja) - cykl rekreacyjno-sportowych spotkań 

dla mieszkańców na stadionie KS Korona

Zorganizowanie cyklu rekreacyjno -sportowych spotkań dla 

mieszkańców na stadionie KS Korona w okresie VIII-X 2015. 2 900,00

11 BO.D13.22/15

Bezpłatny punkt poradnictwa lokatorskiego w 

dzielnicy XIII

Projekt zakłada organizację bezpłatnych dyżurów prawnych, w czasie 

których mieszkańcy uzyskiwaliby informację o przysługujących im 

prawach w zakresie spraw związanych ze sprawami mieszkaniowymi i 

lokatorskimi oraz otrzymywaliby pomoc prawną w oboronie swoich 

praw. 75 000,00

Długoterminowymi przewidywaniami efektami realizacji zadania jest wzrost świadomości prawnej lokatorów oraz zwiększenia 

umiejtności korzystania z uprawnień jakie przysługują najemcom lokali mieszkaniowych, osobom zagrożonym utratą prawa do 

loklu a także osobom, które utraciły tytuł prawny do lokali.

12 BO.D13.5/15

Zazieleńmy Podgórze-101 drzew i 101 krzewów dla 

Podgórza Zasadzenie 101 i 101 krzewów na terenie Dzielnicy XIII Podgórze. 36 200,00

Zwiększenie walorów estetycznych dekoracyjnych na terenie Dzielnicy Podgórze XII oraz podniesienie komfortu życia 

mieszkańców - Wzrost Kosztów związanych z utrzymaniem zieleni z względu na konieczność pielęgnacji posadzonych drzew i 

krzewów (formowanie, podlewanie, plewienie itp. ) zwłaszcza w pierwszym roku od ich posadzenia.

13 BO.D13.28/15

Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na 

Zjeżdzie w przedłużeniu ul. Józefińskiej, wraz z 

budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd 

do przejazdu rowerowego

W wyniku projektu powstanie przejazd rowerowy przy ul. Na Zjeździe w 

przedłużeniu ul. Józefińskiej, oraz drogi rowerowe umożliwiające dojazd 

do przejazdu rowerowego od obu stron ul. Józefińskiej. 115 000,00

W przypadku reazlizacji zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa w przedłużeniu ul. Józefińskiej i wyznaczony będzie 

przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.

14 BO.D13.25/15

Budowa urządzeń siłowych przy Stawach 

Płaszowskich

Projekt dotyczy montażu urządzeń siłowych dla doroslych przy Stawch 

Płaszowskich od ul. Krzywdy . 50 000,00

W przypadku realizacji zadania nad brzegiem Stawu Płaszowskiego zostaną zamontowane urzązenia rekreacyjno-sportowe do 

ćwiczeń siłowych dla młodzieży i dorosłych. Wpłynie to na poprawę atrakcyjności tego miejsca i przede wszystkim będzie służyć 

efektywnemu spędzeniu wolnego czasu.

15 BO.D13.14/15 Właściwe wykończenie ogródka dla dzieci

Wyłożenie tartanem powierzchni wokół urządzeń dla dzieci, kora tylko 

zaśmieca. Przywrócenie kolum kwiatowych. 111 000,00

W przypadku realizacji zadania, na placu zabaw w Parku Bednarskiego, wyposażonym w urządzenia zabawowe dla dzieci, 

zostanie wykonana nawierzchnia typu "sztuczna trawa" amortyzująca upadek. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa 

bawiących się dzieci . Oprócz powyższego na terenie Parku Bednarskiego utworzony zostanie klomb kwiatowy, co wpłynie 

pozytywnie na wizerunek tego miejsca.

16 BO.D13.27/15

Montaż urządzeń siłowych dla dorosłych przy placu 

zabaw ul. Płaszowska

Projekt dotyczy montażu urządzeń siłowych dla doroslych wzdłuż 

północnej strony ogródka. 40 000,00

W przypadku realizacji zdania, na placu zabaw przy ul. Płaszowskiej wyposażonym w urządzenia zabawowe dla dzieci, zostaną 

zamontowane urządzenia rekreacyjno-sportowe do ćwiczeń siłowych dla młodzieży i dorosłych. Wpłynie to na poprawę 

atrakcyjności tego miejsca i przede wszystkim będzie generowało koszty związane z bieżącym przeglądem stanu technicznego, 

konserwacją i utrzymaniem zamontowanych urządzeń siłowych.



17 BO.D13.3/15 U nas wesoło, bezpiecznie i sportowo

Projekt dotyczy doposażenia ogródka przyprzedszkolnego w urządzenia 

zabawowe. W związku z tym, że w chwili obecnej  plac zabaw wymaga 

dofinansowania, tak aby dzieci mogły czerpać pełną radość z zabawy na 

świeżym powietrzu. Do przedszkola uczęszcza obecnie 170 dzieci. 80 000,00

Projekt " U nas wesoło, bezpiecznie i sportowo" w Przedszkolu Nr 57 w Krakowie - obejmuje doposażenie ogródka przedszkola 

w urządzenia zabawowe oraz pod 4 urządzeniami wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku płukanego jak pod już 

istniejącymi. Zrealizowanie tego projektu wspomoże aktywność fizyczną dzieci, da radość zabawy z rówieśnikami. Jest to projekt 

dający długotrwały efekt służący dzieciom obecnie uczęszczającym do przedszkola jak i przyszłym. Szacunkowy koszt zadania 

mieści się w limicie finansowym Dzilnicy XIII na pojedynczy projekt.

18 BO.D13.9/15

Językowe podróże Guliwera - nowoczesne 

labolatorium językowe w Szkole Podstawowej nr 

47

Projekt dotyczy utworzenia w Szkole Podstawowej nr 47 w Krakowie 

nowoczesnego labolatorium językowego, które zapewni uczniom 

warunki do efektownej nauki języka angielskiego. Pracownia ta da 

dzieciom możliwość aktywnego udziału w lekcjach i nabywania 

umiejętności językowych tj. mówienie, czytanie i rozumienie tekstu. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie miał możliwość różnorodnego 

prowadzenia zajęć, na których praca każdego ucznia, będzie 

monitorowan, przyczyniając się do podnoszenia kompetencji 

językowych dzieci. Pracownie będzie mona wykorzystywać również na 

zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. 32 500,00

Nowoczesna pracownia językowa będzie słuzyła obecnym i przyszłym uczniom Szkoły Podstawowej nr 47. Powstanie 

labolatorium językowego przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów  zakresie posługiwania się językiem obcym, 

niwelowania bariery jaką stanowi lęk przed posługiwaniem się językiem obcym. Ponadto stworzy uczniom szansę na uzyskanie 

lepszego wyniku z języka angielskiego na egzaminach zewnętrznych i ułatwi im kontynuację nauki języka na dalszych etapach 

kształcenia.

19 BO.D13.10/15

Każdy może zostać mistrzem - szkoła wspiera 

wszystkich uczniow

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, mieszkańców osiela Mały 

Płaszów i Przewóz poprzez organizowanie różnych form spędzania 

czasu wolnego, rozwijanie ich zainteresowań oraz wsperania ich 

specyficznych potrzed edukacyjnych. 30 000,00

W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i wspierających ich rozwój. Zajęcia 

będą skierowane zarówno do uczniów wymagających wsparcia oraz wyrównania szans edukacyjnych jak i dla szczególnie 

uzdolnionych. Zajęcia dotyczące różnych dziedzin życia, a także histori miasta i regionu rozwiną wiedzę i kompetencje społeczne 

uczniów. Udział w poszerzonej ofercie edukacyjnej szkół to interesujący i pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu, szansa 

na realizację pasji i zainteresowań, a także forma zapobiegania patologiom społecznym oraz demoralizacji dzieci.

20 BO.D13.11/15

Otwarta nowoczesna pracownia informatyczna dla 

mieszkańcó Podgórza

Proponowany projekt ma na celu stworzenie  miejsca, w którym 

mieszkańcy Podgórza mogliby skorzystać w swoim sąsiedztwie z oferty 

róznych podmiotów prowadzących szkolenia, spotkania, pokazy. 47 000,00

Realizacja projektu zapewni powstanie miejsca, w którym mieszkańcy Dzielnicy będą mogli podnieść umiejętności obsługi 

komputerów. Pracownia będzie wykorzystywana na różnego rodzaju szkolenia, spotkania i pokazy z udziałem zainteresowanych 

instytucji (m.im. GUP, MOPS, Rada Dzielnicy XIII, koła emerytów i rencistów, domy kultury i in.). Z pracowni będą korzystać 

zarówno uczniowie jak i mieszkańcy Dzielnicy.

21 BO.D13.12/15

Bezpieczne miejsce do przywożenia i odbierania 

dzieci z przedszkola

Projekt dotyczy utworzenia bezpiecznego miejsca dla dzieci i rodziców 

Samorządowego Przedszkola nr 92 w Krakowie  zapewniającego 

komfort i bezpieczeństwo w chwili przywożenia i odbierania dzieci. 

Przedszkole stara się o sfinansowanie modernizacji placu, na którym 

obecnie rośnie trawa a jednocześnie z w/w terenu nie korzystają dzieci 

bezpośrednio. Teren ten po zmodernizowaniu służył by rodzicom 

dzieciom uczęszczjącym do przedszkola oraz usprawnilby 

funkcjonowanie przedszkola. 72 000,00

Po analizie wniosku i jego kosztach stwierdzamy, że do zrealizowania tego projektu niezbędnie jest wykonanie dokumentacji 

technicznej drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych. Koszt wykonania projektu ok. 20 tysięcy złotych brutto wraz z 

uzgodnieniami. Więc wartość wniosku wzrosła do 72 tysięcy. Zrealizowanie tego projektu da długoterminowy efekt związany z 

wieloletnią możliwością bezpiecznego korzystania z drogi dojazdowej i parkingu. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie 

finansowym Dzielnicy XIII na pojedynczy projekt.

22 BO.D13.24/15

Obchody 100-lecia budowy i owarcia szkoły 

powszechnej w Płaszowie Obchody uczczenia budowy Szkoły Powszechnej ul. Saska 11 13 000,00

Realizacja projektu przyczyni się do integracji pokoleń absolwentów Szkoły Powszechnej które przez 100 lat korzystały z oferty 

edukacyjnej Azkoły. Przypomnienie losów absolwentów. Organizacja spotkań integracyjnych byłych uczniów Szkoły i ich rodzin. 

Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, dbałość o historię, tradycję.

23 BO.D13.21/15

Żyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni 

zewnętrznej w narożu ulic Dworcowej i 

Prokocimskiej

Przedmiotem projektu jest budowa otwartej siłowni zewnętrznej 

wyposażone w minimum 7 podwójnych stoisk treningowych i trzy 

pojedyncze sprzęty sportowo-rekreacyjne wraz z budową pod każdym 

sprzętem kostki brukowej, doświetlenie terenu poprzez ustawienie 1-2 

lamp oraz zamontowanie monitoringu (lub jego atrapy). Dodatkowo 

projekt przewiduje dostosowanie zastanej zieleni do potrzeb realizacji 

siłowni. 120 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwetycyjnego/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 sprtowej. Ponadto projekt przyczyni 

sie do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnicy oraz miasta, co w dalszej pespektywie 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 

24 BO.D13.29/15

Wspólny projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XIII 

Podgórze

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych. 30 000,00

Przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych w ramach projektu na działania wskazane przez dyrektorów krakowskich 

szkół uwzględniających w projekcie wpłynie korzystnie na podniesienie jakości bazy szkół, a tym samym komfortu nauki i pracy 

w szkołach.



25 BO.D13.19/15

Dom Kultury i Klub Sportowy w placówkach 

samorządowych na terenie Zespołu Szkół nr 2 oraz 

Gimnazjum nr 35

Chcemy zapewnić dzieciom z naszej dzielnicy (osiedla) szerszy dostęp 

do zajęć dodatkowych (artystycznych, sportowych i innych) tworząc w 

każdym w w/w placówek warunki potrzebne do realizacji tych zajęć 

oraz finansując częściowo lub w pełni koszty realizacji tych zajęć. 

Rodzice nie będą musieli dojeżdżać z dziećmi w różne miejsca Krakowa, 

ponieważ lokalne placówki samorządowe będą miejscami realizacji tych 

zajęć. Naszym celem jest, aby wychowankowie  przedszkola czy szkoły 

mogli korzystać za zajęć dodatkowych w (na miejscu), czyli na przykład 

po lekcjach czy zakończeniu zajęć przedszkolnych. Dodatkowo liczymy 

również na to, że lokalna społeczność będzie aktywnie korzytać z zajęć 

organizowanych dla dzieci i mieszkańców np. w soboty lub w godzinach 

wieczornych. Przy okazji program pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą 

infrastrukturę gminną dla potrzeb zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

naszego osiedla. 120 000,00

Realizacja projektu pozwoli uczniom Zespołu Szkół nr 2 oraz Gimnazjum nr 35 na bezpłatne korzystanie z zajęć kultularnych i 

sportowych, a także umożliwi rodzicom uniknąć lub znacznie ograniczyć dojazdy z dziećmi do oddalonych domów kultury czy 

klubow sportowych.

1 BO.D13.2/15

Nasz wspólny siłownik- otwarta silownia miejska w 

Podgórzu

Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydzialu Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, prowadzone jest postępowanie dotyczące 

sprzedaży działki nr 127/2 obr. 29 Podgórze w drodze przetargu ustnego nieograniczoonego, celem jej zagospodarowania 

zgodnie z przeznaczeniem obszaru "Wielicka Wschód". Z uwagi na fakt, że zamiarem Gminy Miejskiej Kraków jest sprzedaż całej 

działki nr 127/2 obr. 29 Podgórze, Wydzial Skarbu Miasta zaopiniował negartywnie możliwość zagospodarowania części 

nieruchomości na wnioskowany cel.

2 BO.D13.7/15 Urządzenie skweru przy ulicy Lipskiej

Zgodnie z §11 pkt. 3 zalącznika do Uchwaly nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 r. w sprawie Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w 

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.

3 BO.D13.15/15

Kolorujemy Rynek Pogórski - postawienie na Rynku 

16 donic, pomalowanych przez mieszkańców i 

artystów, z nasadzonymi kwiatami

W związku ze stanowiskiem Miejskiego Konserwatora zabytków znak Ozkr.5183.797.2015.JK z dnia 18.05.2015 roku opiniuje się 

negatywnie przedmiotowy projekt. Dla Rynku Pogórskiego został opracowany i zatwierdzony przez Małopolskiego 

Wojewódzkiego Knserwatora Zabytków projekt rewitalizacji, który nie uwzględnia w przestrzeni Rynkowej tego typu rozwiązań. 

Jakiekolwiek zmiany dotyczące doposażenia w nieprzewidziane w w/w projekcie elementy winny być przedewszystkim 

skonsultowane i zaakceptowane przez autorów projektu rewitalizacji Rynku Podgórskiego.

4 BO.D13.20/15 Cykl imprez dla seniora "Seniorzy do Dzieła"

Wniosek odrzucony - uchwala XCIX/1507/14 RMK z 12.03.2014 §78 ust. 1 - osoba składająca nie jest mieszkańem dzielnicy 

której dotyczy pojekt.

1 BO.D14.1/15

Remont Sali w celu przystosowania do terapii 

zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych

Remont sali w Przedszkolu Samorządowym nr 182 "Przy Źródełku", os. 

Dywizjonu 303 bl. 12 w Krakowie, w celu przystosowania do terapii 

zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych. 17 000,00

Projekt remontu sali w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 182 w Krakowie 

- obejmuje wyburzenie ścianki w celu powiększenia pomieszczenia, wykonanie nowych podłóg z planeli, zamiast płytek na 

ścianie naprawa i malowanie ścian i sufitów, montaż kratki wentylacyjnej, wymianę lamp, gniazd, kontaktów. Zrealizowanie tego 

projektu pozwoli prowadzić zajęcia terapeutyczne z dziećmi niepełnosrpawnymi z dzielnicy. Sala będzie mogła służyć dzieciom 

przez długi czas.

2 BO.D14.3/15 Modernizacja wybiegów dla psów

Polepszenie warunków panujących na wybiegu dla psów, poprawa 

jakości wybiegu zarówno dla psów/właścicieli psów i jak mieszkańców 

osiedla. Prace modernizacyjne, jakie są niezbędne to: ustawienie 

oświetlenia, zasadzenie kilku drzew na tym terenie. 46 400,00

Wskazany teren spełnia założenia programowe do budowy wybiegów dla psów. Projekt będzie służyć mieszkańcom i dodatkowo 

spełni funkcję społeczną. Realizacja spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania.

3 BO.D14.4/15 Kolorowy ogród zabaw dla dzieci

Kolorowy ogród zabaw dla dzieci - zakup nowych urządzeń do ogrodu w 

Przedszkolu nr 185 "Słoneczko". 41 914, 58

Projekt kolorowy ogród zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 185 w Krakowie - obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni 

(poliuretanowej) pod urządzenia zabawowe oraz doposażenie w urządzenia zabawowe (albo wymiana na nowe lub nowe) wraz 

z montażem. Koszt projektu (zmieniony) został uzgodniony  Dyrektorem placówki. Zrealizowanie tego projektu zwiększy 

bezpieczeństwo dzieci i pozwoli w większym zakresie na korzystanie z placu zabaw nie tylko przez przedszkolaki ale i dzieci 

zamiejszkujące w tej dzielnicy.

4 BO.D14.7/15

Współny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XIV 

Czyżyny

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych- SP nr 155: cyklinowanie i 

lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej i malowanie Sali w ZSO nr 14 

oraz remont daszku wejścia głównego do budynku szkoły i instalacja 

oświetlenia zmierzchowego - SP nr 155. 45 000,00

Zrealizowanie projketu wskazanego przez wnioskowadcę da długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością 

korzystania prze młodzież z odświeżonych pomieszczeń placówek oświatowych.

5 BO.D14.8/15

Działania rewitalizacyjne terenu zielonego wokół 

Domu Pomocy Społecznej imienia Władysława 

Godynia na rzecz integracji i aktywizacji 

społeczności lokalnej

Stworzenie przestrzeni poprzez rewitalizację terenu zielonego wokół 

Domu Pomocy Społecznej do aktywnej oraz kreatywnej integracji 

społeczności lokalnej, aktywizacja mieszkańców oraz popularyzacja 

zdrowia wśród seniorów, organizacja i animacja czasu wolnego. 60 000,00

Realizacja przedłożonego projektu przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób w 

podeszłym wieku. Zagospodarowanie terenu wokół DPS przy ul. Sołtysowskiej 13 D stworzy przestrzeń do organizacji spotkań i 

wydarzeń kulturalnych.

ODRZUCONY

DZIELNICA XIV - CZYŻYNY

PRZYJĘTY



6 BO.D14.9/15 Joga w Parku Lotników Polskich Rozwijanie zajęć rekreacyjnych na terenie parku. 3 880,00

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-

sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Przeprowadzenie wydarzenia 

wpłynie pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i 

zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwi dużej liczbie 

mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie Krakowa.

7 BO.D14.10/15

Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników 

Polskich

Wyznaczenie tras do uprawiania sportu oraz miejsc do bezpiecznego i 

efektywnego przeprowadzania ćwiczeń ruchowych dla amatorów na 

każdym poziomie zaawansowania. 117 160, 82

Stworzenie nowego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku dla mieszkańców. Realizacja spowoduje zwiększenie 

kosztów utrzymania.

8 BO.D14.11/15

"Strefa malucha" na placu zabaw na os. 2 Pułku 

Lotniczego 1e/48

wyznaczenie bezpiecznej strefy zabawy dla dzieci 2-4 lat i wyposażenie 

w nowy sprzęt dostosowany do wzrostu i umiejętności młodszych 

dzieci w ramach istniejącego, ogrodzonego placu zabaw. 41 000,00

Realizacja zadania będzie generowała dodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw przy ul. 

Medweckiego/Dąbrowskiej, wskazanego przez wnioskodawcę do doposażenia w dodatkowe urzadzenia zabawowe wraz z małą 

architekturą.

9 BO.D14.13/15 Klub Mam

Wspieranie i integracja mam i ich dzieci oraz umożliwienie im udziału w 

spotkaniach i warsztatach edukacyjnych. 24 000,00

Projekt Klub Mam to przede wszystkim miejsce spotkań i wymiany doświadczeń, w którym młodzi rodzice mogą porozmawiać i 

poćwiczyć. Projekt obejmuje różnego rodzaju zajęcia i zakupy np. radio, regały, naklejki, pufy, przewijak itd. Zrealizowanie tego 

projektu pozwoli zintegrować się młodym Mamom i dzieciom, a także Tatusiom dając efekty na przyszłość.

1 BO.D14.2/15

Budowa chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki 

(os. 2 Pułku Lotniczego obok Miasteczka 

Rowerowego)

W odniesieniu do działki nr 179/4 obr 7 Nowa Huta, na której zgodnie z zakresem określonym przez Wnioskodawcę częściowo 

planowana jest budowa chodnika, w chwili obecnej toczy się postępowanie o zwort na rzecz byłych właścicieli. Zgodnie z par. 11 

pkt 5 uchwały Rady Miasta Krakowa nr VII/107/15 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie "regulaminu budżetu obywatelskiego 

Miasta Krakowa" w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszyłyby obowiązujące 

przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. 

2 BO.D14.5/15

Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie - 

system identyfikacji przestrzennej oraz 

wydzielenie nowych stref funkcjonalnych(m.in. 

polana grillowa)

Zgodnie ze Statutami Rad Dzielnic par. 78 ust.1 "W ramach procedury budżetu obywatelskiego mieszkaniec Dzielnicy, który 

ukończył 16 rok życia może zgłosić do Zarządu w terminie do 31. marca r.p. propozycję zadań spełniające warunki okreslone w 

par. 3 pkt 1, przy zastosowaniu regulacji wskazanych w par. 63, par. 65 oraz par. 66 ust. 1-4 Statutu". W związku z powyższym, 

zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic przez osobą nie będącą mieszkańcem dzielnicy jest 

sprzeczne z wyżej przywołanymi zapisami Statutów.

3 BO.D14.6/15

Strefa edukacji przyrodniczej w Parku Lotników 

Polskich w Krakowie - hotel dla owadów, domki dla 

ptaków, rabata, kosze do segregacji śmieci

Zgodnie ze Statutami Rad Dzielnic par. 78 ust.1 "W ramach procedury budżetu obywatelskiego mieszkaniec Dzielnicy, który 

ukończył 16 rok życia może zgłosić do Zarządu w terminie do 31. marca r.p. propozycję zadań spełniające warunki okreslone w 

par. 3 pkt 1, przy zastosowaniu regulacji wskazanych w par. 63, par. 65 oraz par. 66 ust. 1-4 Statutu". W związku z powyższym, 

zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic przez osobą nie będącą mieszkańcem dzielnicy jest 

sprzeczne z wyżej przywołanymi zapisami Statutów.

4 BO.D14.12/15

Projekt i budowa parkingu 5 stanowiskowego dla 

mieszkańców na os. 2 Pułku Loniczego 45

Dla realizacji zadania uzyskano opinię Biura Planowania Przestrzennego.  Zgodnie z par. 11 pkt 3 uchwały Rady Miasta Krakowa 

nr VII/107/15 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie "regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa" w ramach budżetu 

obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, "które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami 

i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego" tj. Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.  

1 BO.D15.1/15

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu 

Piastów

Projekt dotyczy rozbudowy ilości miejsc parkingowych w obszarze 

bloków 13-19. Dzięki realizacji zadania zwiększy się ilość miejsc 

postojowychdla mieszkańców tychże bloków jaki obciąży inne parkingi 

na osiedlu Piastów ,gdzie mieszkańcy byli zmuszeni postawić swoje 

samochody ze względu na deficyt obszaru do parkowania w swoim 

obszarze 110 000,00

Dobudowa miejsc postojowych, pozwoli na zmniejszenie deficytu miejsc postojowych jaki ma miejsce we wskazanych 

lokalizacjach tj, w rejonie bloków nr 14, 16, 17, 18 na os. Piastów w Krakowie. Powstałe miejsca postojowe będą miały charakter 

ogólno miejski, a ich powstanie pozwoli na powiększen dotychczasowych powierzchni miejsc postojowych o ok. 300m2 

Powstała inwestycja będzie generowała koszty utrzymania nowych miejsc postojowych, jak również z uszczupleniem terenów 

zieleni miejskiej. 

2 BO.D15.2/15 Projekcje filmowe i edukacyjne w bibliotece

Zakup urządzeń multimedialnych (projektor, ekran, głośnik, laptop) 

zestawu filmów DVD, materiałów papierniczych oraz rocznej licencji 

zezwalającej na wyświetlanie filmów w Nowohuckiej Bibliotece 

Publicznej Filii nr 8 w os. Bohaterów Września 26, z których będą mogli 

korzystać mieszkańcy dzielnicy, podczas spotkań, warsztatów i projekcji 

filmowych organizowanych w bibliotece. Realizacja projektu ma na celu 

ułatwienie dostępu mieszkańcom Dzielnicy XV do bezpłatnej oferty 

filmowej, a co za tym idzie zwiększy dostępność do dóbr kultury. 8 000,00

Zakup urządzeń multimedialnych oraz zakup filmów (zekranizowane lektury szkolne ) do filii nr 8 Nowohuckiej  biblioteki 

publicznej przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i zwiekszy jej aktywność. Realizacja projektu pozwoli 

mieszkańcom dzielnicy na uczestnictwo w rozszerzonej o projekcje filmowe ofercie placówki. 

3 BO.D15.3/15

Budowa energooszczędnego oświetlenia chodnika 

w parku wokół FORTU 48 BATOWICE

Budowa energooszczędnego oświetlwenia LED chodnika w parku 

otaczającym FORT BATOWICE na osiedlu Złotego Wielku. Chodnik 

przebiega w południowej części parku od strony SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ nr 85. Od sklepu BIEDRONKA, ponad lokalem 

gastronomicznym do bloku nr 49 na tym samym osiedlu. Projekt 

poprawi komfort alternatywnej krótszej trasy pomiędzy Plantami 

Mistrzejowickimi i blokami w tej okolicy, a sklepem Biedronka i blokami 

w okolicy sklepu. 70 000,00

Realizacja przedmiotowa przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych ze względu na brak oświetlenia w tym 

rejonie. Natomiast wykonanie będzie generować dodatkowe koszty związane z opłatami za energię elektryczną, oraz bieżącym 

utrzymaniem.

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE

PRZYJĘTY

ODRZUCONY



4 BO.D15.4/15

Remont nawierzchni i modernizacja ul. Do Fortu w 

Krakowie od ul. Korfantego do ul. Dmowskiego

Przedmiotem projektu jest zadanie wykonania nowej nawierzchni w/w 

odcinka ul. Do Fortu. Wraz z nawierzchnią podlegałyby zniszczone 

krawężniki po stronie południowej ulicy oraz prefabrykowane korytka 

ściekowe wody opadowej, usytułowane po północnej stronie jezdni. 110 000,00

Realizacja remontu stanu nawierzchni jezdni przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej 

lokalizacji, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

5 BO.D15.5/15 Przebudowa chodnika i miejsc postojowych

Remont chodnika i miejsc postojowych na ul. R. Dmowskiego przy 

bloku nr 4 46 000,00

Realizacja remontu chodnika i miejsc postojowych przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej 

lokalizacji, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, przyczyni się do 

poprawy bezpieczeństwa użytkowników. 

8 BO.D15.8/15

Wymiana płytek PCV na wykładzinę obiektową w 

pomieszczeniach szkolnych 

Wymiana płytek PCV na wykładzinę obiektową w pomieszczeniach 

szkolnych. 80 000,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Nowa podłoga ułatwi utrzymanie czystości. Wymiana płytek PCV na 

wykładzinę obiektową poprawi estetykę budynku oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów.

9 BO.D15.9/15

Remont elewacji budynku Samorządowego 

Przedszkola Nr 144

Projekt zakłada remont elewacji wraz z ociepleniem budynku 

Samorządowego Przedszkola Nr 144 114 000,00

Projektem remontu elewacji w Przedszkolu Nr 144 w Krakowie- polegać będzie na wykonaniu projektu i realizacji docieplania 

budynków wraz z wymianą rynien , parapetów oraz z położeniem tynku mineralnego. Zrealizowanie tego projektu zmniejszy 

długie lata zużycia energii cieplnej w budynku, poprawi warunki przebywania dzieci, personelu i innych osób w placówce. 

Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XV na pojedynczy projekt.

10 BO.D15.10/15

"Chcę czytać" - dofinansowanie zakupu lektur i 

nowości wydawniczych dla dzieci oraz 

modernizacja biblioteki szkolnej.

Dofinansowanie zakupu lektur i nowości wydawniczych dla dzieci oraz 

dofinansowanie wyposażenia biblioteki szkolnej 7 400,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Zrealizowanie prolektu zakupu lektur i nowości wydawniczych wraz z 

modernizacją biblioteki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 126 w Krakowie. Wyposażenie biblioteki w nowe książki będzie 

służyć kilku pokoleniom dzieci. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym  Dzielnicy XV na pojedynczy projekt.

11 BO.D15.11/15 Plac zabaw dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym

Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym 

oraz jego modernizacja 120 000,00

Po analizie wniosków i jego kosztach stwierdzamy, że do zrealizowania tego projektu niezbędne jest wykonanie dokumentacji 

technicznej, której koszt wyniesie ok. 8 000 zł. brutto. Aby nie przekroczyć limitu finansowego Dzielnicy XV na jeden projekt, 

zmniejsza się kwotę na wymianę urządzeń rekreacyjnych. Wartość wniosku nie zwieni się do pierwotnej. Zrealizowanie tego 

projektu da długoterminowy efekt związany z wieloletnią możliwością bezpiecznego korzystania z ogrodu i urządzeń 

rekreacyjnych. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XV na pojedynczy projekt. 

12 BO.D15.12/15

Budowa dwóch stacji roweru miejskiego KMK Bike 

w dzielnicy Mistrzejowice

Wybudowanie i przyłączenie do sieci KMK Bike dwóch automatycznych 

stacji roweru miejskiego - przy przystankach "os. Piastów" i 

"Mistrzejowice" 120 000,00

ZIKit w ramach planowanej na lata 2016-2020(2024) koncesji na rozwój i utrzymanie systemów KMK Bike, planuje utworzenie 

przy sąsiednich węzłach przystankowych KMK bazowych stacji roweru miejskiego (odpowiednio "os. Złotego Wieku- 2 

przystanki przed Mistrzejowicami oraz "Piasta Kołodzieja" - przystanek przed os. Piastów). Stacje zrealizowane w ramach BO nie 

będą konkurować z bazowymi stacjami przewidzianymi przez ZIKiT, a jedynie będą je uzupełniać (większa dostępność do roweru 

miejskiego). Ze względu na planowaną koncesję, przedmiotowy projekt może być zrealizowany dopiero w 2016 (w ramach 

koncesji). Uruchomienie każdej stacji KMK Bike wiąże się z koniecznością uruchomienia dodatkowych rowerów miejskich, a to 

wpływa na koszt funkcjonowania każdego systemu w kolejnych latach. Przy założeniu, że w ramach tych 2 stacji uruchomione 

zostanie 20 dodatkowych rowerów oraz koszt funkcjonowania roweru miejskiego to kwota rzędu do 300zł/msc/rower przy 

założeniu iż sezon rowerowy trwa 9 miesięcy, koszt obsługi BO w kolejnych latach wyniesie ok. 54 000 zł rocznie. Zgodnie z 

zasadami rozliczania koncesji, usługa rozwoju (budowa nowych stacji) i utrzymanie rowerów będzie ryczałtowane na poziomie 

ok. 300 zł/m-c/rower, więc koszt inwestycji 120 tys. zł, pokryje koszt obsługi w/w stacji przez okres ok. 2 lat. 

13 BO.D15.13/15 Remont chodnika przy budynku os. Piastów 25

Remont chodnika przylegającego do budynku polegający na demontażu 

płyt chodnikowych i wykonaniu nowiej nawierzchni chodnika z kostki 

brukowej 34 000,00

Realizacja remontu chodnika  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, ułatwi 

korzystanie z infrastruktury miejskiej szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników. 

14 BO.D15.14/15

Budowa zewnętrznej- uzupełniającej sieci 

oświetlenia terenu Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 5 osiedle Oświecenia 30 w 

Krakowie

Przedmiotem projektu jest budowa zewnętrznej- uzupełniającej, już 

istniejące sieci oświetlenia zewnętrznego okolicy budynków Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego nr 5 na os. Oświecenia w Krakowie. 

Rozbudowanie istniejącej sieci ma na celu poprawę komfortu i 

bezpieczeństwa przedszkolaków i uczniów klas Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum- idących do, i z przedszkola/szkoły(doświetlenie elewacji z 

północno- zachodniej strony Zespołu budynków). Montaż latarni od 

połdniowej strony Zespołu budynków ma na celu działanie prewencyjne-

przeciwdziałające dewastowaniu elewacji budynku szkoły 50 000,00

Projekt budowy zewnętrznej- uzupełniającej sieci oświetlenia terenu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 5 w Krakowie- 

obejmuje zewnętrzneoświetlenie budynków placówki na os. Oświecenia poprzez montaż latarń wraz z okablowaniem i 

montażem lamp elewacyjnych z czujnikami ruchu oraz w pierwszym rzędzie wykonanie projektu tej instalacji. Zrealizowanie 

tego projektu w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo dzieci, uczniów jak i innych osób przebywających na  terenie 

placówki. Ma to zasięg długoterminowy. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XV na pojedynczy 

projekt. 

16 BO.D15.16/15

Modernizacja obiektu sportowego-boiska 

wielofunkcyjnego przeznaczonego dla społeczności 

szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

integracyjnymi nr 144 z udostępnieniem dla 

środowiska lokalnego

Projekt obejmuje remont i modernizację istniejącego boiska do 

siatkówki (z uwzględnieniem jego wielofunkcyjności - boisko do tenisa 

ziemnego), remont chodnika przy urządzeniach sportowych. Szkoła 

posiada opracowany projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 

architektoniczny inwestycji. 120 000,00

Budowa zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oraz 

modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta 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 infrastruktury sportowej. 

17 BO.D15.17/15 Ścieżka zdrowia

Projekt "Ścieżka zdrowia" dotyczy zakupu i montażu bezobsługowych 

urządzeń służących do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Urządzenia będą 

przeznaczone do rekreacyjnego treningu a intensywność ćwiczeń 

będzie dopasowana do indywidualnej kondycji ćwiczącego. Ścieżka 

zdrowia jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia a 

także dla osób dorosłych oraz niepełnosprawnych 50 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie oraz 

modernizacji infrastrukturt sportowo- rekreacyjnej na terenie miasta przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania 

przez mieszkańców Krakowa do wbogacenia oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodziezy oraz rodziny jak również 

wpłynie na rewitalizację infrastruktury sporotwej. 



18 BO.D15.18/15 Familiada "Zdrowo i wesoło"

Familiada pod hasłem "Zdrowo i wesoło" będzie przeznaczona dla 

mieszkańców Dzielnicy XV. Termin realizacji: czerwiec 2016 r. Jej 

hasłem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracji 

środowiska lokalnego (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) 5 000,00

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-

sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Przeprowadzenie wydarzenia 

wpłynie pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i 

zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwi dużej liczbie 

mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie Krakowa.

19 BO.D15.19/15 Dla Seniora-Mistrzejowicka Kuźnia Sztuki

Dla Seniora- Mistrzejowicka Kuźnia Sztuki działania na rzecz seniorów, 

mieszkańców Mistrzejowic, umożliwiające starszym mieszkańcom 

dzielnicy XV bezpłatny udział w zajęciach artystycznych organizowanych 

w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. CK. Norwida na os. Złotego Wieku 

14. W Ramach projektu odbywać się będą od stycznia do grudnia 2016 

r. koncerty, warsztaty i zajęcia aktywizujące społecznie, kultularnie i 

artystycznie seniorów: Muzyka jest dobra na wszystko- koncerty 

edukacyjne z muzykoterapią, warsztaty wokalne, plastyczne, malarstwa 

oraz twórczego pisania i aktorskiej improwizacji 56 140,00

Realizacja projektu "Dla Seniora- Mistrzejowicka Kuźnia Sztuki" umożliwi starszym mieszkańcom dzielnicy bezpłatne 

uczestnictwo w rozszerzonej ofercie Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida (koncerty, warsztaty muzyczne, plastyczne 

oraz twórczego pisania i aktorskiej improwizacji, zajęcia aktywizujące społecznie, kulturalnie i artystycznie). Celem projektu jest 

m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu wykluczenia społecznego oraz stworzenie warunków dla rozwoju artystycznego i 

kulturalnego. 

20 BO.D15.20/15

Zielone Mistrzejowice. Weekendowy letni program 

kulturalny w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. 

Norwida w Krakowie

Zielone Mistrzejowice to weekendowy letni program kulturalny 

realizowany we współpracy z Klubem Kuźnia Ośrodka Kultury im. 

Norwida w Krakowie. Projekt zakłada stworzenie otwartej wakacyjnej 

przestrzeni kulturalnej w Dzielnicy XV, na którą będą się składały 

działania adresowane do osób w każdym wieku m.in. wystawy /pokazy 

artystyczne, koncerty, różnorodne warsztaty, wykłady, wycieczki 

rowerowe i piknikowe spotkania w zielonych przestrzeniach 

Mistrzejowic i Klubu Kuźnia. Realizowany przez trzy kolejne weekendy 

wakacyjne projekt kładzie nacisk na współpracę międzypokoleniową , 

aktywizację społeczną i lokalną mieszkańców dzielnicy 26 000,00

Realizacja projektu: "Zielone Mistrzejowice- weekendowy letni program kulturalny" pozwoli mieszkańcom dzielnicy na 

uczestnictwo w rozszerzonej ofercie Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida. Różnorodne przedsięwzięcia kulturalne, 

adresowane są do szerokiego grona odbiorców: dorosłych, młodzieży i dzieci, co pozwoli na społeczną integrację i aktywizację 

mieszkańców. 

21 BO.D15.21/15

Budowa 12 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych przy Szkole Podstawowej nr 89 w 

Krakowie 

Projekt dotyczy wykonania 12 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych oraz przebudowę istniejącego chodnika przy Szkole 

Podstawowej nr 89 na osiedlu Piastów 100 000,00

Realizacja zadania ma na celu wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych oraz poprawę obsługi komunikacyjnej w os 

Piastów ze względu na duże zagęszczenie budownictwa wielorodzinnego i deficyt miejsc postojowych. Natomiast wykonanie 

będzie generować dodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem.

22 BO.D15.22/15 Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów SP nr 126 22 800,00

Stworzenie jak najlepszych warunków do nauczania języka obcego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 126 w Krakowie. 

Realizacja dodatkowych zajęć umożliwia poszerzenie podstawy programowej realizowanej w trybie lekcyjnym o nowe słowa, 

dialogi, scenki sytuacyjne oraz rozwój sprawności mówienia, na które brakuje czasu w podstawowym wymiarze godzin 

lekcyjnych. Systematyczna nauka i stosowanie języka obcego będzie skutkowała w przyszłości umiejętnością posługiwania się 

językiem angielskim w codziennych sytuacjach życiowych oraz pozwoli na pokonywanie stresu i ograniczeń związanych z 

mówieniem, czytaniem i pisaniem w języku obcym. 

23 BO.D15.23/15

Współny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów część dzielnicowa dla dzielnicy XV 

Mistrzejowice 

Celem projektu jest zapewnienie środków finansowych na pilne zadania 

wg wyboru danej placówki edukacyjnej. 25 000,00

Środki otrzymane przez Szkołę Podstawową nr 126 oraz Gimnazjum nr 37 zostaną przeznaczone na prace remontowe zgodnie z 

deklaracjami zgody podpisanymi przez dyrektorów. Pozwoli to na poprawę estetyki szkół. Remont pracowni informatycznej w 

Gimnazjum nr 37 pozowli w lepszych warunkach zdobywać wiedzę uczniom. Po zakończeniu projektu wyremontowane 

pomieszczenia służyć będą uczniom szkół uczestniczących w projekcie.

1 BO.D15.6/15

Wymiana na osiedlu Piastów nawierzchni boiska 

oraz jego infrastruktury sportowej wraz z 

doświetleniem 2 lampami

Na podstawie prowadzonych prac przez ZiS w zakresie rewitalizacji przyszkolnych boisk sportowych, uśrednionych kosztów 

realizacji zadania przyjęte śr. Koszty przez wnioskodawce są zaniżone. 

3 BO.D15.7/15

Zakup i montaż 20 budek lęgowych dla ptasich 

mieszkańców parku na osiedlu Piastów

W liście poparcia dołączonej do wniosku część mieszkańców podała miejsce zamieszkania znajdujące się poza terenem dzielnicy 

XV. Zgodnie z paragrafem 10.3 załącznika do uchwały nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2015r Wnioskodawca 

miał 7 dni robochych na uzupełnienie listy poparcia od datyotrzymania maila od tut. Zarządu. Poprawiona lista poparcia nie 

została dostarczona do ZIKiT.

2 BO.D15.15/15

Boisko sportowe o nawierzchni bezpiecznej w 

rejonie pętli autobusowej Mistrzejowice

Na podstawie śr. kosztów realizacji boiska o sztucznej nawierzchni ZiS negatywnie opiniuje wniosek. Przedmiot wniosku 

wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i budowy boiska od podstaw. 

1 BO.D16.1/15

Zakup urządzeń zabawowych dla przedszkola w 

Bieńczycach

Instalacja zestawów zabawowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na 

terenie Bieńczyc we wskazanym przedszkolu wyłonionym w drodze 

losowania. 20 000,00

Projekt zakupu urządzeń zabawowych dla Przedszkola w Bieńczycach dotyczy Przedszkola Nr 113 obejmuje zakup i instalację 

zestawów zabawowych, których na terenie dzielnicy brakuje przy dużej ilości dzieci. Zrealizowanie tego projektu w jakimś 

stopniu zaspokoi potrzebę dzieci do ciekawszej zabawy przy większej ilości urządzeń, zintegruje dzieci. Efekt będzie 

długoterminowy, bo urządzenia będą służyć dzieciom obecnie uczęszczającym do przedszkola jak i przyszłym w następnych 

latach. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XVI na pojedynczy projekt.

2 BO.D16.2/15

Bezpieczne przejścia dla pieszych - punktowe 

oświetlenia LED w Bieńczycach

Dodanie przy wskazanych przejściach ul. Dunikowskiego, Łopackiego, 

Obrońców Krzyża 2, Mikołajczyka dwóch punktowych opraw ledowych. 10 000,00

W przypadku realizacji zadania najbliższy teren oraz same przejścia dla pieszych zostaną lepiej oświetlone, co przyczyni się do 

większego bezpieczeństwa pieszych.

3 BO.D16.3/15

Przyjazny teren rekreacyjny - Planty Bieńczyckie - 

nasadzenia kwitnących krzewów

Upiększenie Plant Bieńczyckich przez nasadzenie wzdłuż głównej alei 

kwitnących krzewów. 20 100,00

Realizacja zadania spowoduje: zwiększenie walorów estetycznych, dekoracyjnych rozległego terenu Plant Bieńczyckich , w 

rejonie posadzonych krzewów, szczególnie w okresie kwitnienia krzewów; wzrost kosztów związanych z utrzymaniem terenu 

Plant Bieńczyckich ze względu na konieczność pielęgnacji posadzonych krzewów (formowanie, podlewanie, plewienie, itp.) 

zwłaszcza w pierwszym roku od ich wsadzenia.

ODRZUCONY

DZIELNICA XVI - BIEŃCZYCE

PRZYJĘTY



4 BO.D16.4/15

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

nr 100 w Krakowie

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw o dodatkowe 

urządzenia rekreacyjne, dedykowane dzieciom w wieku od 4 do 13 lat. 53 000,00

Po analizie kosztów realizacji wniosku na rozbudowę placu zabaw, stwierdza się, że nie uwzględniono środków na wykonanie 

projektu - 8 000, 00 zł brutto oraz nawierzchni bitumicznej w wysokości ok. 15 000, 00 zł brutto. Wnioskodawca akceptuje 

wzrost kosztów wniosku do łącznej kwoty 53 000,00 zł brutto. Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw o 

urządzenie rekreacyjne dla dzieci od 4 lat do 13 lat. Zrealizowanie tego projektu da efekt długoterminowy zwiększając 

bezpieczeństwo dzieci poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni orz zwiększy atrakcyjność placu zabaw, z którego  będą 

korzystać nie tylko dzieci z Przedszkola i Szkoły, ale inne dzieci z osiedla i pobliskich osiedli. Szacunkowy koszt zadania mieści się 

w limicie finansowym Dzielnicy XVI na pojedynczy projekt. 

5 BO.D16.6/15

Wykonanie uzupełnienia posadzki istniejącego 

chodnika przed wejściem do hali widowiskowo-

sportowej KS WANDA

Zakup piasku i wykonanie uzupełnienia posadzki istniejącego chodnika 

przed wejściem do hali widowiskowo-sportowej KS WANDA. 20 000, 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. 

6 BO.D16.7/15

Urządzenie sali multimedialnej dla dzieci i 

młodzieży KS WANDA

Zakup sprzętu multimedialnego oraz pozostałego wyposażania i 

urządzenie sali multimedialnej. 100 000, 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 równi8eż 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. 

7 BO.D16.8/15

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży  

KS WANDA

Zakup sprzętu sportowego w tym bramek  dla dzieci i młodzieży  KS 

WANDA. 30 000, 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 równi8eż 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. 

8 BO.D16.9/15

Poznaj swoja Ojczyznę - zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek publicznych 

znajdujących się na terenie Dzielnicy XVI

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych mieszczących się 

na terenie Dzielnicy XVI, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem książek 

popularnonaukowych, opisujących zarówno historię jaa i piękno naszej 

Ojczyzny i regionu. 6 000,00

Zakup nowości wydawniczych dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyni 

się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i zwiększy jej atrakcyjność. Zakupione Książki umożliwią ponadto zorganizowanie 

cyklu wystaw i lekcji o tematyce historycznej, regionalnej i patriotycznej.

9 BO.D16.10/15 Bezpieczna szkoła

Demontaż części zniszczonego ogrodzenia terenu szkolnego, wykonanie 

nowego oraz remont pozostałej części. 50 000,00

Projekt bezpieczna Szkoła, Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie - obejmuje wymianę części zniszczonego ogrodzenia terenu 

szkoły oraz naprawę pozostałej części. Zrealizowanie tego projektu poprawi na długie lata bezpieczeństwo uczniów szkoły oraz 

innych mieszkańców dzielnicy, korzystających z rekreacyjnej części terenu szkolnego. Będzie to też lepszym zabezpieczeniem 

mienia publicznego jak np. placu zabaw, boiska. Jest to projekt dający długoterminowy efekt służący wszystkim. Szacunkowy 

koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XVI na pojedynczy projekt.  

10 BO.D16.11/15

Budowa wiaty przystankowej na przystanku 

tramwajowym Rondo Hipokratesa w stronę 

Mistrzejowic

Wybudowanie wiaty przystankowej na przystanku tramwajowym 

Rondo Hipokratesa w stronę pętli Mistrzejowice oraz osiedle Piastów. 

Pasażerowie oczekujący na tramwaj będą mogli schronić się przed 

deszczem, wiatrem czy zimnem. 30 000,00

Bieżące mycie wiaty - mycie, sprzątanie.                                                                                                                              Koszt wymiany 

zużytych oraz zdewastowanych elementów.                                                                                                          Okresowa konserwacja 

elementów konstrukcyjnych.

11 BO.D16.12/15 Urządzenie placu zabaw w przedszkolu  nr 116

Samorządowe Przedszkole 116 w Krakowie położone jest w 

os.Jagiellońskim 16, na dz. nr 73 obr. 8. Obecnie mija 49 laty pracy SP 

Nr 116 w Krakowie. Jesteśmy placówką edukacyjna do której uczęszcza 

125 dzieci, w wieku od 3 - 6 lat. Dlatego sukcesywnie chcemy wymienić 

prawie 50- letnie zabawki ogrodowe. 57 847,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Wykonanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę dla 

długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością korzystania przez dzieci z nowego i bezpiecznego placu zabaw co 

uatrakcyjni zajęcia na powietrzu oraz wzbogaci ofertę przedszkola.

12 BO.D16.14/15 Siłowania nad zalewem

urządzenia do ćwiczeń byłyby idealnym uzupełnieniem istniejącej tam 

infrastruktury. Wiele osób uprawia tu sporty - mogliby wykonywać 

dodatkowe ćwiczenia. 40 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane ze stałym utrzymaniem urządzeń siłowych (przeglądy w okresie 

gwarancji, bieżąca konserwacja i przeglądy po okresie gwarancji, etc.).

13 BO.D16.15/15 Wakacyjne kino "Pod chmurką"

Kino co tydzień przez całe wakacje dla każdego za darmo w parku na 

osiedlu. 50 000,00

Po przeprowadzeniu analizy projektu pt. wakacyjne kino "Pod Chmurką", wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdza, 

że na podstawie oszacowanych we wniosku kosztów na kwotę ogółem 50 000 zł możliwe jest wykonanie przedmiotowego 

projektu.



14 BO.D16.16/15 Darmowy miejski internet w Bieńczycach 

Utworzenie punktów bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie 

Plant Bieńczyckich.

Łączny 

jednorazowy 

koszt instalacji to 

max.15 000 zł. 

Miesięczny koszt 

utrzymania 

dwóch stref wg. 

wniosku to max. 

1000 zł

Utrzymanie stref Hot Spot będzie kosztować rocznie ok. 12 000 zł. Możliwy jest także, w ramach  założonego budżetu - zakup 

usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, w takim wypadku koszt utrzymania może być minimalnie mniejszy.

15 BO.D16.17/15 Wybieg dla psów na Plantach Bieńczyckich budowa wybiegu dla psów na terenie Plant Bieńczyckich. 80 000,00

Wskazany teren spełnia założenia programowe do budowy wybiegów dla psów. Projekt będzie służył mieszkańcom i dodatkowo 

spełni funkcję społeczną.                                                                                                              Realizacja spowoduje zwiększenie kosztów 

utrzymania.

16 BO.D16.18/15

Innowacja pedagogiczna: „Pies naszym 

przyjacielem – wsparcie procesu dydaktycznego 

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z 

wykorzystaniem elementów metody dogoterapii” Cykl zajęć  z zakresu dogoterapii. 13 200,00

Projekt innowacji pedagogicznej "Pies naszym przyjacielem - wsparcie procesu dydaktycznego dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody dogoterapii" w Przedszkolu nr 151 w Krakowie - to cykl zajęć 

terapeutycznych, warsztaty dla rodziców, zakup pomocy do zajęć oraz cykl spotkań dla dzieci niepełnosprawnych z innych 

przedszkoli. Zrealizowanie tego projektu pozwoli zintegrować się dzieciom i rodzicom przyczyni się na jakiś czas do lepszego 

samopoczucia i rozwoju fizycznego dzieci. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XVI na 

pojedynczy projekt.

17 BO.D16.20/15

Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich 

uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XVI 

Bieńczyce

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych. 80 000,00

Wykonanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę da długoterminowy efekt w wymienionych placówkach oświatowych w 

związku z możliwością wieloletniego korzystania z efektów następujących działań: SP 104, os.Wysokie 104 - wymiana płytek na 

salach oraz malowanie korytarza poprawi estetykę i bezpieczeństwo w placówce a zakup pomocy naukowych korzystnie 

wpłynie na ofertę edukacyjną; SP82, os.Kalinowe 17 - remontu podłóg na korytarzach szkolnych (parter, I i II piętro) , oprawi 

bezpieczeństwo osób poruszających się po terenie placówki; SP 101, os.Jagiellońskie 9- zakupu mebli oraz wymiana bram w 

ogrodzeniu poprawi estetykę oraz bezpieczeństwo placówki; SP 92, os. Kalinowe 18 - wyremontowanie korytarza, schodów 

zewnętrznych oraz podłóg poprawi komfort i bezpieczeństwo osób poruszających się po terenie obiektu a zakup sprzętu 

multimedialnego poprawi ofertę edukacyjną placówki.

1 BO.D16.5/15 Wybieg dla psów

W związku z § 11 pkt.3 załącznika do Uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.02.2015 r. w sprawie Regulaminu 

budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, 

które stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.

2 BO.D16.13/15

Chodnik wzdłuż ul.Fatimskiej od bl.10 do ul. 

Kocmyrzowskiej

Realizacja jest niezgodna z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 3 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. 

Szacunkowy koszt budowy chodnika wzdłuż ul. Fatimskiej na odcinku od bl. Nr 10 do posesji 4A wraz z dokumentacja 

projektową to koszt. ok 270 000,00 zł.Przedstawiony projekt nie zawiera istotnych informacji umożliwiających dokonanie oceny możliwości jego realizacji.  

Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia projektu w dniu 15 maja 2015 r. i do dnia 26 maja 2015 r. nie stawił się i nie 

dokonał jego uzupełnienia w zakresie planowanej liczby i rodzaju kamer, sposobu przesyłu obrazu i proponowanej lokalizacji 

centrum oglądu. Monitoring wizyjny realizowany przez straż miejską musi spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 

obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną 

(miejską) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podstawowymi wymogami wynikającymi z ww. 

przepisów jest prowadzenie całodobowego oglądu obrazu z kamer oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadkach 

ujawnienia czynów zabronionych, rejestracja i przechowywanie nagrań co najmniej przez okres 20 dni oraz zabezpieczenie 

gromadzonych danych osobowych. Z tego też względu oprócz wnioskowanego montażu kamer konieczna jest budowa centrum 

oglądu. Na chwilę obecną, z uwagi na uwarunkowania techniczne (przestarzałe technologicznie centrum oglądu działające w 

systemie analogowym) oraz organizacyjne (brak wystarczającej liczby operatorów) nie jest możliwe podłączenie dodatkowych 

kamer oraz zapewnienie oglądu i zapisu obrazu w ramach istniejącego centrum oglądu. Realizacja przedmiotowego zadania 

wymagałaby całkowitej modernizacji oraz rozbudowy istniejącego centrum oglądu lub budowy nowego oraz zatrudnienia 

dodatkowych osób do jego obsługi. Zgodnie z § 11 Załącznika do Uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 

2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą 

być realizowane następujące zadania:  1. „1) których budżet całkowity potrzebny na realizacje projektu jest niezgodny z limitami 

finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu;”  - całkowity koszt realizacji projektu dotyczącego budowy lub 

rozbudowy systemu monitoringu na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce to około 350 - 400 tysięcy zł, 2. „2) które po realizacji 

generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;” - konieczność 

zatrudnienia osób do obsługi monitoringu to około 200 tys. zł rocznie, 3. „3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w 

mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;”
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 – zgodnie z podpisanym w dniu 23 kwietnia 2015 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa Harmonogramem realizacji wyników referendum z 

dnia 25 maja 2014 roku w zakresie pytania obejmującego zagadnienie monitoringu wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w Krakowie 

opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej systemu monitoringu wizyjnego zostało zaplanowane na 2016 rok. Dlatego też dopiero 

po opracowaniu tej koncepcji możliwe będzie dokonywanie weryfikacji zadań dotyczących budowy i rozbudowy monitoringu wizyjnego w 

Krakowie. 4. „6) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub 

jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.” - realizacja takiej inwestycji wymaga wykonania projektu, co 

nie zostało ujęte w środkach wnioskowanych na jej wykonanie. Biorąc pod uwagę, iż wnioskodawca projektu nie złożył niezbędnego 

uzupełnienia, a przedstawiona do oceny merytorycznej propozycja zadania jest niezgodna założeniami budżetu obywatelskiego Miasta 

Krakowa, projekt pn. „Monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce” został Oceniony negatywnie.

1 BO.D17.1/15

Zakup nowości wydawniczych z duża czcionką i 

audiobooków do biblioteki publicznej

Zakupienie do biblioteki publicznej nowości wydawniczych z dużą 

czcionką, pozwalającą bez obciążania wzroku czytać osobom starszym 

oraz z osłabionym wzrokiem, a także audiobooków, czyli książek 

mówionych dla osób niedowidzących. 5 000,00

Zakup nowości wydawniczych z dużą czcionką oraz audibooków dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, przyczyni się do wzrostu 

liczby użytkowników biblioteki i jej atrakcyjności. Duża czcionka ponadto ułatwi czytanie najstarszym mieszkańcom dzielnicy, a z 

audiobooków będą również mogły skorzystać osoby niedowidzące.

2 BO.D17.2/15

Wykonanie nakładki asfaltowej na placu przy 

sklepie rejon ul. Grębałowskiej 18

Wykonanie nakładki asfaltowej na placu przed sklepem rejon ul. 

Grębałowskiej 18. Plac ogólniedostępny na terenie gminnym. 28 000,00

Realizacja remontu nawierzchni placu przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, 

ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej szczególnie osobm starszym i niepełnosprawnym, przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników.

3 BO.D17.3/15 Klub seniora w Gimnazjum nr 44

Projekt dotyczy organizacji Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy 

XVII. W ramach projektu chcemy urządzić salę, zakupić dodatkowe 

wyposażenie oraz opłacić osobę odpowiedzialną za prowadzenie Klubu. 21 000,00

Realizacja zadania spowoduje: zaktywizowanie osób starszych; realizowanie własnych pasji; zdobycie nowych, przydatnych 

umiejętności; pozwoli nawiązać nowe kontakty i pozytywne relacje międzypokoleniowe

4 BO.D17.4/15

Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie 

Dzielnicy XVII

Poprawa bezpieczeństwa, wizerunku oraz poprawa przydatności 

skweru poprzez wykonanie ogrodzenia i alejek. 56 000,00

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością uiszczania opłat za dystrybucję i dostarczanie energii 

elektrycznej.

5 BO.D17.5/15

Remont elewacji budynku Samorządowego 

Przedszkola nr 112 w Krakowie Odnowienie elewacji budynku wraz z remontem balkonu. 90 000,00

Projekt remontu elewacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 112 w Krakowie - obejmuje izolację zewnętrzną fundamentu, 

remont schodów, remont ścian budynku i balustrady, malowanie elewacji. Zrealizowanie tego projektu poprawi estetykę 

budynku przedszkola, a remont balkonu wraz z balustradami zwiększy bezpieczeństwo dzieci przybywających na tarasie podczas 

zabawy. Wykonanie remontu elewacji wraz z balkonem (tarasem) da efekt na długie lata. Szacunkowy koszta zadania mieści się 

w limicie finansowym Dzienlicy XVII na pojedynczy projekt.

6 BO.D17.7/15

Patriotyczna Renowacja - odnowienie muszli 

koncertowej poprzez wykonanie muralu 

Patriotycznego.

Patriotyczny mural - to projekt który zmieni wizerunek naszej dzielnicy 

poprzez stworzenie wielkoformatowej grafiki na ścianach sceny (muszli 

koncertowej). Projekt ma na celu zapobiec dewastacji ścian sceny, 

poprzez namalowanie na nim muralu patriotycznego, zabezpieczonego 

anty-graffiti. Nawiązanie do symboli patriotycznych pozytywnie wpłynie 

na moralność, a sam mural powstrzyma wandali. 14 000,00

Realizacja zadania spowoduje: zwiększenie walorów estetycznych; obniżenie kosztów utrzymania związanych z koniecznością 

zamalowywania napisów

7 BO.D17.8/15

Ogrodzenie posesji przy ul. Kantorowickiej 185 w 

Krakowie

Budowa ogrodzenia wraz z 2 bramami wjazdowymi dla budynku przy ul. 

Kantorowickiej 185.

8 BO.D17.9/15

Budowa chodnika przy budynku ul. Kantorowicka 

185 od strony wejść do klatek schodowych

Budowa chodnika przy budynku ul. Kantorowicka 185 od strony wejść 

do klatek schodowych. 66 900,00

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców budynku. Będzie umożliwiał bezpieczne poruszanie się przy posesji, a 

także wpłynie na jej estetykę i jej postrzeganie przez innych mieszkańców miasta.

9 BO.D17.10/15

Rewitalizacja zdewastowanej zieleni przy ul. 

Morwowej na Wzgórzach Krzesławickich na 

teranch przyległych do budynków 32,33,34,35,37 i 

garaży poprzez rekultywację gruntów, zasianie 

trawy i posadzenie żywopłotu wzdłuż ulicy j/w oraz 

krzewów w wyznaczonych miejscach.

Rewitalizacja terenów zielonych na posesjach przy budynkach 

32,33,34,35,37 oraz garaży usytuowanych wzdłuż ulicy Morwowej na 

osiedlu Wzgórza Krzesławickie. 10 200,00 Bieżące utrzymanie zieleni, koszty pielęgnacji nasadzeń, poprawa estetyki terenu przy ul. Morwowej.

10 BO.D17.11/15

Montaż separatorów pasów drogowych (U25A) 

oddzielających ciąg pieszy od jezdni - ul. Gustawa 

Morcinka (od ul. Jeziorany do granicy z dzielnicą XV 

Mistrzejowice)

Montaż separatorów pasów drogowych (U25A) oddzielających ciąg 

pieszy od jezdni, wzdłuż ul. Gustawa Morcinka - od ul. Jeziorany do 

granicy z dzielnicą XV Mistrzejowice (most na rzece Dłubnia), od strony 

popołudniowej, jako poprawa bezpieczeństwa pieszych - mieszkańców 

Dzielnicy XVII (os. Zesławice) oraz odwiedzających Zalew Zesławice. 72 000,00

W przypadku realizacji zadania zwiększy się bezpieczeństwo pieszych poruszających się ul. Morcinka oraz wymusi większą 

ostrożność przez kierowców.

11 BO.D17.12/15

Rewitalizacja nakładki bitumicznej na boisku do 

koszykówki Klub Dukat, ul. Styczna 1 Kraków

Wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącym boisku do koszykówki 

28 m x 16 m na terenie Klubu "Dukat" ul. Styczna 1 Kraków. 90 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwstycyjno/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.

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

PRZYJĘTY

Monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc na 

terenie dzielnicy XVI BieńczyceBO.D16.19/153



12 BO.D17.13/15 Ogrody Nowej Huty - Ogródek w Kantorowicach

Projekt dotyczy zakończenia prac związanych z oddaniem do 

użytkowania ogródka wykonanego w czynie społecznym przez 

mieszkańców Kantorowic. 76 000,00

W przypadku realizacja zadania powstanią koszty związane ze stałym utrzymaniem ogródka w Kantorowicach (koszenie trawy, 

sprzątanie, wywóz śmieci, konserwacja ławek oraz pawilonu drewnianego etc.)

13 BO.D17.14/15

Teren zielony przy ul. Zakole /część działki nr 140/ 

Obręb 4 Nowa Huta

Modernizacja istniejącej przestrzeni zielonej i zaopatrzenie w 

podstawowe urządzenia sportowe i wypoczynkowe w części działki nr 

140 obręb 4 Nowa Huta położonej w Krakowie przy ul. Zakole. 90 000,00

W przypadku realizacja zadania powstanią koszty związane ze stałym utrzymaniem boiska sportowego i terenu wokół niego 

(koszenie trawy, sprzątanie, wywóz śmieci, etc.)

14 BO.D17.15/15

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów, część dzielnicowa dla Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych 85 000,00

Zrealizowanie tego projektu da efekt długoterminowy likwidując zawilgocenia ścian oraz przyczynę poprzez wykonanie drenażu. 

Projekt obejmuje również wyposażenie bibiloteki i zakup książek, które będą służyć kilku pokoleniom.

1 BO.D17.6/15

Przebudowa fragmentu ulicy Kantorowickiej - 

uzupełnienie o chodnik dla pieszych

Projekt jest niemożliwy do zrealizowania ponieważ jest niezgodny z §11 ust. 5 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta 

Krakowa, który zastrzega, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania które m.in. 

naruszałyby prawa osób trzecich w tym prawa własności. W celu wybudowania chodnika należy wykonać rozbudowę ulicy 

polegającą na poszerzeniu pasa drogowego. Istniejąca działka drogowa na wnioskowanym odcinku posiada zmienną szerokość 

(od około 5,74 m do około 11 m). Biorąc pod uwagę powyższe w celu realizacji inwestycji konieczne będzie wejście w tereny 

prywatne.

BO.D18.1/15 "PRZEDSZKOLAKI W RUCHU"

ROWÓJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

W RAMACH PROGRAMU MINITERIALNEGO Ćwiczyć KAŻDY MOŻE - 

„PRZEDSZKOLE W RUCHU”. 46 000,00

Zrealizowanie projektu da efekt długoterminowy zwiększając bezpieczeństwo dzieci poprzez wykonanie nawierzchni oraz 

zwiększy atrakcyjność placu zabaw, z którego będą nie tylko dzieci z Przedszkola. Wpłynie na większa integrację dzieci, 

prawidłowy rozwój psychofizyczny.

22 BO.D18.2/15 „NA ROWERZE DO PRZEDSZKOLA'

Rozwój aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym i ich 

opiekunów”. 2 500,00

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zainteresowanie dzieci uprawianiem Sportu oraz zachęcenie ich do 

aktywnego spędzania czasu w kontakcie z przyrodą. Dojazd na rowerze do przedszkola może w znacznym stopniu zapobiec lub 

całkowicie zniwelować wady postawy, a także przeciwdziałać nadwadze, jak również wpłynąć na kształtowanie wśród dzieci 

nawyku zdrowego stylu życia w kolejnych latach.

2 BO.D18.3/15

„RADOSNA NIEPODLEGŁOŚĆ”-Koncert Zespołów 

Artystycznych Piosenek Patriotycznych

Projekt- Radosna Niepodległość dotyczy zorganizowania Spotkania z 

okazji Święta Niepodległości i wspólnego śpiewania piosenek 

patriotycznych wraz z Amatorskimi Zespołami Artystycznymi  5-6 

Zespołów Artystycznych . Przewiduje się że będzie uczestniczyć od 200-

250 osób, przede wszystkim mieszkańców Dzielnicy XVIII – dorosłych i 

młodzieży. 8 700,00 Integracja Środowiska lokalnego, rozbudzenie postaw patriotycznych.

3 BO.D18.4/15 „CHCEMY CZYTAĆ WIĘCEJ”

Projekt zakłada dofinansowanie wyposażenia biblioteki (komputer i 

nowa drukarka) oraz zakup nowych wydawnictw (nowości 

wydawniczych i audiobooków) odpowiadających na zapotrzebowanie 

współczesnego czytelnika. Ze względu na niski poziom czytelnictwa w 

Polsce pragniemy wzbogacić księgozbiór biblioteki Zespołu 

Ogólnokształcących Szkół Sportowych nr 1 tak, aby zachęcić do sięgania 

po książki naszych uczniów i kształtować nawyk czytania. 

Beneficjentami projektu są nasi czytelnicy: uczniowie, pracownicy 

szkoły, ich rodziny, ale także rodzice, dziadkowie, rodzeństwo niemal 

tysiąca naszych uczniów, a zatem szeroko rozumiana społeczność 

lokalna. Jest wiele pozycji, o które pytają nasi czytelnicy, których 

biblioteka nie jest w stanie zakupić z racji skromnego budżetu. 

Atrakcyjny, stale aktualizowany księgozbiór, przyczyni się do wzrostu 

poziomu czytelnictwa. Będzie też pełnił funkcję profilaktyczną: skieruje 

zainteresowania czytelników, przede wszystkim dzieci i młodzieży, na 

pozytywne aspekty rzeczywistości, nauczy w wartościowy sposób 

wypełniać wolny czas, zachęci do samorozwoju. Nowoczesny komputer 

przyczyni się do szybszego skomputeryzowania biblioteki, a kolorowa 

drukarka pozwoli uatrakcyjnić pracę (kolorowe wystawy, gazetki, 

napisy na regałach). 10 350,00

Zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla młodzieży dla młodzieży oraz udostępnianie ich przez bibliotekę działającą 

Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i zwiększy jej 

atrakcyjność . Z kolei zakup nowoczesnego sprzętu ( komputer i kolorowa rukarka0 znacznie ułatwi prace uczniom i 

nauczycielom.

PRZYJĘTY

ODRZUCONY

DZIELNICA XVIII - NOWA HUTA



15 BO.D18.5/15

"W DZIKIE WINO ZAPLĄTANE" - poprawa estetyki 

50 zaniedbanych altan śmietnikowych na terenie 

dzielnicy XVIII Nowa Huta poprzez nasadzenie 

pnączy

W dzikie wino zaplątane - to projekt wykorzystania pnączy do szybkiej 

poprawy estetyki  50 altan śmietnikowych na terenie dzielnicy XVIII. 

Rośliny pnące posadzone przy brzydkich, zaniedbanych i brudnych 

śmietnikach zasłonią to, co szpeci oraz częściowo zniwelują to, co 

nieprzyjemnie pachnie. Projekt ten wprowadza zieleń jako element 

maskujący i upiększający, ale również posiada walory edukacyjne. 

Dzięki zamieszczonym przy śmietnikach informacjom o zastosowanych 

pnączach - biologii, walorach, najważniejszych cechach - mieszkańcy 

poznają odmiany pnączy, które można wykorzystać do nasadzeń w 

mieście, tworzących "zielone ściany". 55 000,00

Realizacja zadania spowoduje:  - zwiększenie walorów estetycznych terenów wewnątrzosiedlowych na obszarze dzielnicy XVII , 

dzięki nasadzeniom pnączy przy altanach śmietnikowych, - wzrost kosztów związanych z utrzymaniem terenów 

wewnątrzosiedlowych ze względu na konieczność pielęgnacji posadzonych pnączy (formowanie, podlewania, plewienie itp.), 

zwłaszcza w pierwszym roku od ich posadzenia. - wzbogacenie wiedzy mieszkańców w zakresie biologii i walorów posadzonych 

pnączy, dzięki ustawionym przy altanach tablicom informacyjnym.

18 BO.D18.7/15 „OSIEDLOWE OŚWIETLENIE” Wymiana opraw parkowych z wysokoprężnych na ledowe. 70 000,00

W przypadku realizacji zadania wymienione zostaną oprawy oświetleniowe. Powyższe znacznie poprawi bezpieczeństwo 

użytkowników w tym rejonie i wpłynie na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

17 BO.D18.9/15

„BUDOWA PARKINGU PRZY BUDYNKU os. 

SPORTOWE 24 W KRAKOWIE” Budowa parkingu przy budynku os. Sportowe 24 w Krakowie. 80 000,00

Realizacja zadania: zostanie wykonane poszerzenie istniejącej zatoki postojowej oraz wykonanie miejsc postojowych w miejscu 

betonowego placu służącego do wieszania prania. Wpłynie to na pozytywnie na estetykę tego miejsca oraz poprawi komfort 

użytkowników .

4 BO.D18.10/15

„STARSZY,MŁODY-NIC NIE SZKODZI, DZIAŁAMY 

RZEM-KLUB WIELU POKOLEŃ”

Wakacje z Klubem pod Kasztanami 2016-„STARSZY,MŁODY-NIC NIE 

SZKODZI, DZIAŁAMY RZEM-KLUB WIELU POKOLEŃ” . 24 000,00

Realizacja zadania "Straszy młody…." pozwoli mieszkań dzielnicy lepiej się poznać i zintegrować. Dzieci i młodzież będą mogły 

wyjechać do Zakopanego i wrocławia . Zorganizowane zajęcia warsztaty artystyczne i rożnego typu zabawy przyczynia się do 

rozwoju zainteresowań i rozszerzą ofertę edukacyjno kulturalną ook- Nowa Huta.

20 BO.D18.12/15

POTRZEBY SZKOŁY PODSTAOWEJ 87-NOWHUCKIEJ 

TYSIĄCLATKIW XXI WIEKU”

Projekt dotyczy wykonania remontu sanitariów zlokalizowanych w 

zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie. 

Placówka cieszy się dużą popularnością w środowisku lokalnym , 

uczęszcza do dniej około 1000 uczniów. Każdego roku Szkoła organizuje 

konkursy, zawody o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - 

promującym Dzielnicę XVIII - Nowa Huta. W związku z powyższym 

należy zadbać  o stan techniczny sanitariów znajdujących się w budynku 

nieremontowanym  od kilkudziesięciu lat. Przeprowadzona 

modernizacja pozwoli na poprawę warunków w sanitariach i 

dostosowanie ich do obowiązujących norm i przepisów. 37 615,00

Potwierdzamy realność szacunkowych kosztów projektu. Zrealizowanie projektu wskazanego przez Wnioskodawcę da 

długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością korzystania przez młodzież nie tylko tej Szkoły ale i osób biorących 

Udział w zawodach sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym organizowanym przez Szkołę, spotkaniach z 

nowoczesnych sanitariów. Szacunkowy koszt zadania mieści sie w limicie finansowym Dzielnicy XVIII na pojedynczy projekt.

5 BO.D18.13/15

Qulturalne spotkania z pisarkami dla dzieci 

cooltowej nowej hucie 

Cykl spotkań z pisarkami dla dzieci. Promocja kultury czytelnictwa 

wśród młodych mieszkańców dzielnicy XVIII. 5 500,00

Cykl spotkań  pisarkami dla dzieci w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i 

zwiększy jej atrakcyjność. Ciekawe spotkania poszerzą ofertę biblioteki, która umożliwiając poznanie nowych trendów 

czytelniczych zachęci mieszkańców dzielnicy do sięgania po lekturę od najmłodszych lat.

6 BO.D18.14/15

"Czytanie" przez słuchanie audiobooków dla 

biblioteki dla dzieci

Zakup audiobooków dla dzieci i młodzieży, aby upowszechnić modę na 

czytanie, nawet dla tych którzy mają problem z czytaniem drukowanych 

książek. 6 000,00

Zakup audiobooków dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej przeznaczonych dla dzieci przyczyni się do wzrostu liczby 

użytkowników biblioteki i zwiększy jej atrakcyjność.  Zakupione nowości umożliwią rozwój  zainteresowań i zachęcą do 

korzystania z rozszerzonej oferty kulturalnej najmłodszych mieszkańców dzielnicy.

7 BO.D18.15/15 Przygoda zimowa

Przygoda zimowa - bezpiecznie, zdrowo i kolorowo w Klubie Pod 

Kasztanami - zajęcia dla dzieci i młodzieży 7 000,00

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju zainteresowań , nauki, pracy zespołowej wymiany doświadczeń miedzy uczestnikami 

jak i spędzenia wolnego czasu w kontakcie z kultura, sztuka , aktywnością ruchowa. Poszerzy ofertę Ośrodka Kultury Kraków 

Nowa Huta. Dzieci biorące udział w projekcie aktywnie spędzą czas nie  tylko na zabawie ale również w atrakcyjny sposób 

umożliwiający  rozwój ich umiejętności manualnych.

8 BO.D18.16/15

Meblowa odnowa na czwórce, czyli zakup nowych 

regałów do biblioteki

Zakup nowych regałów na książki oraz tych przeznaczonych na 

audiobooki oraz kilku stolików i krzesełek. Regały do działu dziecięcego 

będą dostosowane wysokością do ich wzrostu, te dla dorosłych stabilne 

i pojemne. Specjalne regały na książkę mówioną wygodne dla osób z 

dysfunkcjami wzroku. 13 500,00

Zakup nowych regałów na książki oraz wymiana zniszczonych stolików i krzeseł poprawi komfort i estetykę pomieszczeń 

bibliotecznych.

19 BO.D18.17/15

Przekształcenie części pasa zieleni w ogrodzie w 

Samorządowym Przedszkolu nr 96 w Krakowie na 

demonstracyjną (ogrodową) szachownicę, zakup 

figur

Usunięcie pasa zieleni w ogrodzie, wyłożenie dwukolorową płytą 

EUROFLEX, powstanie ogrodowej szachownicy 5 m na 5 m, zakup figur 

szachowych. 11 482,00

Realizacja projektu da długoterminowy efekt w związku z wieloletnią możliwością korzystania przez dzieci z bezpiecznej zabawy 

i kształcenia nauki gry w szachy.

12 BO.D18.19/15 To nie wszystko mieć boisko

„Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie oraz modernizacji 

  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta przyczyni się w 

długoterminowym okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa 

do wzbogacenia oferty spędzania wolego czasu przez dzieci, młodzież 

oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację infrastruktury 

sportowej.” 39 800,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjno/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 wolego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny 

jak również wpłynie na rewitalizację infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni sie 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 oraz seniorów.



13 BO.D18.20/15 Wpieraj swój lokalny Klub

„Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie oraz modernizacji 

  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta przyczyni się w 

długoterminowym okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa 

do wzbogacenia oferty spędzania wolego czasu przez dzieci, młodzież 

oraz rodziny jak również wpłynie na rewitalizację infrastruktury 

sportowej.” 40 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjno/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 wolego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny 

jak również wpłynie na rewitalizację infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni sie 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 oraz seniorów.

14 BO.D18.23/15 Zmieniamy Ogrodowe

Projekt dotyczy całkowitej wymiany chodnika w ważnych lokalnie 

ciągach komunikacji pieszej na Osiedlu Ogrodowym (Dzielnica XVIII), 

związanych z dojściem do miejsca zamieszkania, sklepów oraz 

możliwości bezpiecznej zabawy dzieci na jednym z nich. 40 000,00

Realizacja remontu chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, ułatwi 

korzystanie z infrastruktury miejskiej, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników

16 BO.D18.25/15

Budowa dostępnego wejścia na plac zabaw na os. 

Zielonym

Budowa nowego wejścia na plac zabaw na os. Zielonym, które będzie 

dostępne dla wszystkich użytkowników, przede wszystkim dla małych 

dzieci, rodziców/opiekunów z wózkami dziecinnymi oraz dla osób z 

niepełnosprawnościami. 13 500,00

W przypadku  realizacji zadania zostanie wykonane wejście na plac zabaw. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa 

użytkowników w tym rejonie. Wykonanie zadania będzie generowało koszty związane z : bieżącym utrzymaniem nawierzchni w 

okresie letnim i zimowym, uzupełnieniem w przypadku ubytków lub zniszczenia

9 BO.D18.26/15

Wyjątkowy Mikołaj dla Wyjątkowych Dzieciaków” - 

Pomóżmy niepełnosprawnym dzieciom i ich 

rodzinom.

Projekt Wyjątkowy Mikołaj dla Wyjątkowych Dzieciaków” zostanie 

zorganizowany dla dzieci z Zespołem Downa oraz Mózgowym 

Porażeniem Dziecięcym. Podczas wydarzenia za planowo liczne atrakcje 

dla uczestników. Gościem specjalnym będzie Święty Mikołaj, który 

wręczy prezenty Wyjątkowym Dzieciakom Przewidywana liczba 

uczestników ok. 150 osób (dzieci wraz z opiekunami) – głównie 

mieszkańcy Nowej Huty. 9 350,00

Realizacja projektu " Wyjątkowy Mikołaj…." przyczyni się do przybliżenia uczestnikom problemów z jakimi borykają się dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz ich najbliższych. Dzieci będą mogły wziąć udział w spotkaniach z Mikołajem , licznych 

atrakcjach, ćwiczeniach i warsztatach. Przedsięwzięcie będzie doskonałym miejscem na spotkanie i rozmowę z rodzinami 

chorych dzieci , wymianę doświadczeń i poznanie potrzeb.

10 BO.D18.28/15

Dzień sąsiada-cykl pikników integracyjnych 

mieszkańców Nowej Huty

Zorganizowanie dnia sąsiada, cyklu Imprez na świeżym powietrzu , 

których celem będzie integracja mieszkańców i edukacja Obywatelska. 

W kilku miejscach w Nowej Hucie zostanie zorganizowany piknik- 

spotkanie mieszkańców w którym każdy będzie mógł uczestniczyć. 

Przewidziane są atrakcje dla dzieci, imprezy dla rodzin  oraz dyskusje na 

temat w jaki sposób każdy z mieszkańców może przyczynić się do 

polepszenia sytuacji w swojej dzielnicy. 5 000,00

Realizacja projektu "Dzień sąsiada- cykl pikników integrujących mieszkańców Nowej Huty" przyczyni się do integracji 

uczestników, edukacji obywatelskiej , sąsiedzkiej współpracy oraz podejmowania aktywności lokalnej przez mieszkańców 

dzielnicy.

11 BO.D18.29/15 Słowo oknem na świat

Pieniądze otrzymane w ramach projektu przeznaczymy na zakup 

nowości wydawniczych Wzbogacenie oferty biblioteki jest kluczem od 

Kształtowania postaw sprzyjających ciągłemu zdobywaniu wiedzy, 

formułowania ciekawych tematów rozmów sprzyjających porozumieniu 

między pokoleniami, uczestnictwa w obszarze Kultury poprzez kulturę . 

Nowości wydawnicze zainspirują bibliotekarzy do pracy z nami. Chcemy 

, aby Słowo stało się oknem na świat” szczególnie dla tych z nas, którzy 

z racji wieku i stanu zdrowia mogą liczyć jedynie na ciekawa lekturę , 

dlatego ten projekt podpisują przez wszystkim seniorzy. 4 000,00

Zakup nowości wydawniczych dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej przeznaczonych dla dzieci , młodzieży i dorosłych przyczyni 

się do wzrostu liczby użytkowników biblioteki i zwiększy jej atrakcyjność.  Zakupione książki umożliwią wszechstronny rozwój 

zainteresowań mieszkańców dzielnicy.

21 BO.D18.30/15

Wspólny projekt edukacyjny dla Krakowskich 

uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XVIII 

Nowa Huta

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych. 86 600,00

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 i pracy w 

szkołach.

2 BO.D18.6/15 STREFA AKTYWNOŚCI PRZEDSZKOLAKA

Pomieszczenie, którego dotyczy wniosek znajduje się w piwnicy, poniżej poziomu terenu. Jest to pomieszczenie po byłym 

schronie. Parametry pomieszczenia:  Wysokość: 2,23mb, Powierzchnia: 27,36m2, Drzwi wejściowe: 80/182cm, Dojście: schody 

szer. 0,96mb, korytarz szerokość 0,2 mb , wysokości stopni schodów na dojściu do pomieszczenie17-19 cm. Pomieszczenie nie 

posiada okien. Pomimo wykonania prac wskazanych przez wnioskodawcę pomieszczenie nie będzie nadawało sie do 

użytkowania ze względu na zbyt małą wysokość minimalną. Wysokość pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej wynosi 

3,0 metra, a w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej jest to min 2,5 m. Ponadto pomieszczenie nie posiada okien z 

tego powodu koniecznym byłoby wykonanie szachów celem zapewnienia oświetlenia naturalnego. 

1 BO.D18.8/15 MURALEM W GRAFFITI

Obszar centrum Nowej Huty leży w układzie urbanistycznym wpisany w rejestru zabytków pod nr A-1132 decyzja z dnia 

30.12.2004 r. Ponadto blok na os. Centrum B1 wpisany jest do rejestru zabytków indywidualnych decyzją w ramach zespołu 

zabudowy plac centralnego im. Ronalda Regana

ODRZUCONY



6 BO.D18.11/15

„BUDOWA CHODNIKA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 

WZDŁUŻ ULICY PTASZYCKIEGO 4-6”

Na podstawie § 10, pkt. 1 i 3, ZIKiT wezwał do uzupełnienia braków formalnych. Z uwagi na brak uzupełnienia i dostarczenia 

przez Wnioskodawcę w terminie do 7 dni roboczych prawidłowej listy poparcia, wniosek został zaopiniowany negatywnie. 

Szacunkowy koszt budowy 1 m2 drogi dla rowerów oraz chodnika wynosi 250 zł. Długość odcinka objętego wnioskiem 

(pokazany na dołączonej mapie) wynosi ok. 245 m (nie jak podano w części opisowej projektu ok. 170 m). W związku z czym 

koszt samych prac budowlanych przewidzianych w projekcie wynosi ok. 245 000 zł. Aby zmniejszyć koszt projektu rozważano 

zastosowanie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego (min. szerokość 3 m), jednak jego koszt 183 750 + koszt projektu) w dalszym 

ciągu przekracza maksymalną wartość projektu. W związku z powyższym projekt opiniuje się negatywnie.

8 BO.D18.18/15 Posiłek do domu

Zgodnie z § 1 Uchwały nr VII/107/15 RMK z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie: Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta 

Krakowa „ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców należące do zadań 

własnych gminy lub zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w  § 11”.Wskazane do realizacji zadanie w 

formule przedstawionej przez Wnioskodawcę zakłada sfinansowanie ze środków publicznych kosztów dowozu obiadów 

sprzedawanych komercyjnie przez Stowarzyszenie Gaudium et Spes. Taki rodzaj działalności nie mieści się w ramach zadań 

własnych powiatu. W związku z powyższym, stanowi to podstawę do dokonania negatywnej oceny formalno-prawnej projektu.

3 BO.D18.21/15 Skatepark przy osiedlu Na Skarpie

Zgodnie z uchwałą nr VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 11.02.2015 r. , §6 ust. 2 do formularza zgłoszenia zadania 

wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok 

życia oraz uchwałą nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dn. 12 marca 2014 roku w sprawie organizacji i zakresu działania 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, STATUT Dzielnicy XVIII Nowa Huta § 78, pkt. 2 do formularza zgłoszenia zadania 

wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli 16 rok 

życia. Na podstawie § 10, pkt. 1 i 3, ZIKiT wezwał do uzupełnienia braków formalnych. Z uwagi na brak uzupełnienia i 

dostarczenia przez Wnioskodawcę w terminie do 7 dni roboczych prawidłowej listy poparcia, wniosek został zaopiniowany 

negatywnie

5 BO.D18.22/15 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego

Na podstawie § 10, pkt. 1 i 3, ZIKiT wezwał do uzupełnienia braków formalnych. Z uwagi na brak uzupełnienia i dostarczenia 

przez Wnioskodawcę w terminie do 7 dni roboczych prawidłowej listy poparcia, wniosek został zaopiniowany negatywnie. Na 

podstawie § 10, pkt. 1 i 3, ZIKiT wezwał do uzupełnienia braków formalnych. Z uwagi na brak uzupełnienia i dostarczenia przez 

Wnioskodawcę w terminie do 7 dni roboczych prawidłowej listy poparcia, wniosek został zaopiniowany negatywnie.

4 BO.D18.24/15 Zielone miejsca parkingowe na os. Na Skarpie

Na podstawie § 10, pkt. 1 i 3, ZIKiT wezwał do uzupełnienia braków formalnych. Z uwagi na brak uzupełnienia i dostarczenia 

przez Wnioskodawcę w terminie do 7 dni roboczych prawidłowej listy poparcia, wniosek został zaopiniowany negatywnie. Na 

podstawie § 10, pkt. 1 i 3, ZIKiT wezwał do uzupełnienia braków formalnych. Z uwagi na brak uzupełnienia i dostarczenia przez 

Wnioskodawcę w terminie do 7 dni roboczych prawidłowej listy poparcia, wniosek został zaopiniowany negatywnie

7 BO.D18.27/15

Budowa miejsc postojowych na dziedzińcu 

wewnętrznym pomiędzy budynkiem nr 1 i 2 

(osiedle Ogrodowe 1)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. rozdz. 3 § 116.1 pkt. 1 i 2, 

przebudowa drogi, a także wykonanie miejsc postojowych wg opisu we wniosku nie jest możliwe. Dodatkowo kolidująca z 

budową przedmiotowych miejsc postojowych zieleń wymaga uzyskania decyzji na wycinkę. Negatywna opinia WS UMK 

uniemożliwia jej uzyskanie. Dodatkowo kolidująca z budową przedmiotowych miejsc postojowych zieleń wymaga uzyskania 

decyzji na wycinkę. Negatywna opinia WS UMK uniemożliwia jej uzyskanie.


