LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
NUMER
PROJEKTU

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

1

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.

Szacunkowy
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku relizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA X SWOSZOWICE

Numer
ewidencyjny

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 m 2). 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.

BO.D10.5/15

2

Projekt dotyczy wykonania nakładki asfaltowej z odpowiednim
spadkiem w kierunku Rowu Wróblowickiego, zapewniającym właściwe
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Familijnej odprowadzenie do niego wód opadowych oraz ewentualnym
na odcinku wzdłuż Rowu Wróblowickiego
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.

BO.D10.3/15

3

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.

BO.D10.1/15

4

"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.

BO.D10.6/15

5

W ramach realizacji projektu pt. Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły
Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły Podstawowej
(Gimnazjum) nr XXX w szkole zostaną zainstalowane dwa
nr 135, Gimnazjum nr 26 w Krakowie, Przedszkole
ogólnodostępne wiszące dystrybutory wody pitnej typu fontanna wraz z
nr 136
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.

BO.D10.7/15

6

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.

BO.D10.2/15

7

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 pomoce dydaktyczne
będą wykorzystywane dla celów edukacyjnych i będą służyć uczniom szkół uczestniczących w projekcie.

BO.D10.8/15

