LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
NUMER
PROJEKTU

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

Edukacyjna wartość sportu

Projekt zakłada organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych (piłka
nożna, siatkówka, koszykówka, wycieczki rowerowe i inne), oraz imprez
sportowych środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych, dzieci z
przedszkoli i świetlic środowiskowych, zlokalizowanych na Krakowskim
Kazimierzu, z wykorzystaniem bazy sportowej SP 22.

2

3

1

Szacunkowy
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku relizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA I STARE MIASTO

Numer
ewidencyjny

28 183,00

Wykonanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę służyć będzie uczniom, przedszkolakom i wychowankom świetlic środowiskowych.
Wpłynie na lepsze poznanie się i integrację mieszkańców.

BO.D1.14/15

Sportowe Bulwary

Sport to zdrowie! Jeżeli aktywność na świeżym powietrzu jest Ci bliska,
zagłosuj na ten projekt, który dotyczy instalacji siłowni, stołów do pingponga oraz do gry w szachy na Bulwarach Wiślanych.

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 uzytkowania przez
mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzeania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na
rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz
miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i
rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla
seniorów.

BO.D1.22/15

Wymiana chodnika przy ul. Dietla i modernizacja
podwórka kamienicy przy ul. Dietla 53

Wymiana chodnika przy ul. Dietla od ul. Bożego Ciała do ul. Św.
Sebastiana oraz modernizacja podwórka kamienicy przy ul. Dietla 53, w
której siedzibę ma filia Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

70 000,00

W przypadku realizacji zadania zostanie poprawiony stan techniczny chodnika. Wpłynie to pozytywnie na wizerunek tego miejsca oraz poprawi
komfort użytkowników nie generując dodatkowych kosztów.

BO.D1.13/15

BO.D1.3/15

4

Bo szkoła to nie wszystko - boisko dla dzieci z
Śródmieścia

Budowa boiska dla dzieci z Dzielnicy Śródmieścia na terenie Szkoły
Podstawowej nr 4

120 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz
modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej uzytkowania przez
mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzeania 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.

5

Przestrzeń dla artystów OMEGA

Przestrzeń dogodana dla wewnętrznych spotkań twórczych działań dla
artystów i amatorów sztuki. Działania obejmowały będą edukację
artystyczną i wszelką kreację.

120 000,00

Realizacja projektu "Przestrzeń dla artystów OMEGA", w ramach którego stworzone zostanie miejsce dla twórczych działań i spotkań zarówno
dla artystów profesjonalnych jak i amatorów sztuki. Projekt przyczyni się zarówno do rozwinięcia uzdolnień plastycznych uczestników jak i
popularyzacji twórczości krakowskich artystów w społeczności miasta Krakowa, a zwłaszcza w Dzielnicy I. Oprócz nauki kreatywnego sposobu
spędzania czasu, realizacja wpłynie na integrację i uaktywnienie różnych grup społecznych zarówno dzieci, młodzieży, jak i seniorów.

BO.D1.29/15

Kazimierskie murale historyczne

Projekt dotyczy pokazania twarzy osób, które związane były z
Krakowskim Kazimierzem na arkadach muru przy ul. Józefa 17. Twarze
na arkadach to: 1. Król Kazimierz Wielki - założyciel miasta Kazimierz; 2.
Esterka - legendarna oblubienica króla Kazimierza Wielkiego; 3.Karol
Knaus - kazimierski architekt, budowniczy; 4. Helena Rubinstein "Cesarzowa piękna"; 5.Cesarz Józef II - reformator, patron ulicy.

20 000,00

Realizacja projektu historycznych murali pt. "Kaziemierskie murale Historyczne" w przestrzeni arkad tworzących pierzeję ulicy, przede
wszystkim przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych i turystycznych ulicy Józefa w Krakowie. Tematyka malasrtwa
wielkoformatowego - monumentalne portrety postaci: Kazimierza Wielkiego, Karola Knausa, Esterki oraz Heleny Rubinstein, podkreśla
historyczny charakter przestrzeni publicznej na tym obszarze. Zaproponowana forma plastyczna murali utrzymana w stonowanej kolorystyce
(beże, szarości, złoto) tworzy harmonijną całość z elewacjami budynków oraz innymi elementami wyposażenia wnętrza urbanistycznego.

BO.D1.9/15

7

1000 Darmowych biletów do kina dla seniorów z
Dzielnicy I Stare Miasto

Celem projektu jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Dzielnicy I
Stare Miasto , którzy ukończyli 60 rok życia, do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym miasta poprzez przekazanie im 1000 darmowych
biletów do kina. W ramach inicjatywy każdy senior będzie mógł pójść,
zupełnie za darmo, na dowolnie wybrany film z oferty repertuarowej
Kina Paradox. Projekt ma również zainspirować uczestników do udziału
w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz rozmów o sztuce filmowej w
gronie rodziny i znajomych.

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.

BO.D1.10/15

8

Kwieciste Planty - rewitalizacja Plant Dietlowskich

Planty Dietlowskie mogą znowu rozkwitnąć! Celem niniejszego projektu
jest posadzenie krzewów róży pomarszczonej oraz irgii błyszczącej na
odcinku od ul. Św. Sebastiana do ul. Starowiślnej. "Kwieciste Planty" to
kontynuacja ubiegłorocznego, zwycięskiego projektu "Kwitnące Planty".

22 300,00

Realizacja zadania spowoduje: zwiększenie walorów estetycznych, dekoracyjnych terenu Plant Dietlowskich; wzrost kosztów związanych z
utrzymaniem ze względu na konieczność pielęgnacji posadzonych krzewów (formowanie, podlewanie, plewienie).

BO.D1.19/15

6

Akademia komputerowa dla juniora i seniora
Dzielnicy I Stare Miasto

Celem projektu jest stworzenie międzypokoleniowej Akademii
Komputerowej oferującej darmowe zajęcia dopasowne do potrzeb
zarówno juniorów, jak i seniorów. Wyposażona w wysokiej klasy sprzęt
pracownia umożliwi młodym ludziom odkrywanie tajników grafiki
komputerowej, programowania oraz e-marketingu, natomiast osobom
starszym da szansę zdobycia podstaw obsługi komputera oraz
priorytetowych programów do edycji tekstu i kalkulacji. Projekt ułatwi
juniorom start w życie zawodowe, natomiast seniorom pomoże
zniwelować barierę, jaka pojawiła się wraz z wejściem nowych
technologii. Inicjatywa może być alternatywą dla kosztownych kursów
komercyjnych.

10

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich
Uczniów – część dzielnicowa dla Dzielnicy I Stare
Miasto

11
12

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.

BO.D1.12/15

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjum i innych.

103 000,00

Wykonanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę da długoterminowy efekt w wymienionych placówkach oświatowych w związku z
możliwością wieloletniego korzystania z efektów następujących działań: P 61, ul. Rajska 14 - oddymianie klatki schodowej (projekt oddymiania
klatki wraz z instalacją hydrantową oraz wykonanie zarojektowanych prac) poprawi bezpieczeństwo uczniów; SP 22 ul. Chmielowskiego 1 remont zaplecza świetlicy szkolnej oraz wymiana drzwi wewnętrznych poprawi estetykę obiektu oraz bezpieczeństwo uczniów; SP 7
ul.Spasowskiego 8 - wymiana stolarki drzwiowej poprawi estetykę obiektu oraz bezpieczeństwo uczniów.

BO.D1.31/15

Modernizacja kotłowni i centralnego ogrzewania
w SP 4

Modernizacja kotłowni i CO w Szkole Podstawowej nr 4. Wymiana pieca
i instalacji wraz z montażem termoregulatorów.

80 000,00

Projekt modernizacji kotłowni i c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Krakowie - obejmuje wymianę pieca c.o. wraz z instalacją, wymianę części
kaloryferów na podstawie uprzednio wykonanego projektu. Zwiększy to efektywność ogrzewania budynku Szkoły oraz da oszczędności
kosztowe. Jest to projekt dający długoterminowy efekt poprzez oszczędności w wydatkach na ogrzewanie w budynku Szkoły, a tym samym na
pobór ciepła. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy I na pojedynczy projekt.

BO.D1.2/15

Ukwiecony Kraków

Przedmiotem projektu jest umieszczenie podwieszanych, ozdobnych
kwietników w kształcie dużych i efektownych kolorowych kwietnych kul
tzw. ampli na latarniach i słupach stojących na placach w centrum
Krakowa, na obszarze których nie ma żadnych ozdób florystycznych i
zieleni.

70 000,00

Realizacja zadania spowoduje: zwiększenie walorów dekoracyjnych centrum miasta; wzrost kosztów utrzymania poprzez konieczność ciągłego
podlewania, zmiany obsady kwiatowej, plewienia z zastosowaniem podnośnika.

BO.D1.25/15

13

Prze-ulotki nie-reklamowe

Kraków zaśmiecają ulotki reklamowe. Projekt ma być kroplą, która
przepełni kielich tej goryczy. Ulotka rozesłana do wszystkich mieszkań i
lokali w Starym Mieście będzie antyreklamą takich reklam. Zawierać
będzie informacje na temat szkód powodowanych przez nadmiar ulotek
oraz rady, jak można ograniczyć ich liczbę i niekorzystne skutki.

5 000,00

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK informuje, że brak jest podstaw do odrzucenia wniosku zgodnie z Uchwałą Nr VII/107/15 w sprawie:
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Jednak biorąc pod uwagę zakres wniosku realizacja zadania jest nielogiczna. W
rzeczywistości wytworzenie nowych ulotek nie przyczyni się do ograniczenia liczby niechcianych ulotek. Natomiast spowoduje zwiększenie
zanieczyszczenia miasta, wygeneruje dodatkowe koszty utrzymania czystości, transportu i utylizacji odpadów. Podobne stanowisko
przedstawiła Straż Miejska Miasta Krakowa w piśmie znak ST.OR.071-22/15 z dnia 29 kwietnia.

BO.D1.6/15

14

Więcej udogodnień dla rowerzystów - zakup 100
stojaków rowerowych!

Więcej udogodnień dla rowerzystów! Zagłosujcie na projekt, którego
celem jest zakup 100 stojaków rowerowych w Dzielnicy I. Lokalizację
urządzeń będziecie mogli wybrać sami po konsultacjach z Radą Dzielnicy
I.

50 000,00

W wyniku realizacji projektu: zwiększona zostanie liczba miejsc postojowych dla rowerzystów w obrębie Dzielnicy I Stare Miasto; w kolejnych
latach konieczne będzie zarezerwowanie środków na bieżące utrzymanie stojaków.

BO.D1.20/15

15

Zielono mi - rewitalizacja 4 skwerów!

Więcej zieleni w centrum Krakowa! Realizacja projektu poprawi
estetykę trzech skwerów: przy ul. Tarłowskiej i Zwierzynieckiej, przy ul.
Długiej oraz Skwerze Hanssona.

60 000,00

Realizacja zadania spowoduje: zwiększenie walorów estetycznych i dekoracyjnych skwerów w centrum miasta; poprawa komfortu życia dla
mieszkańców poprzez obcowanie z przyrodą; wzrost kosztów utrzymania poprzez konieczność prowadzania systematycznych zabiegów
pielęgnacyjnych (formowanie krzewów, odchwaszczanie, podlewanie).

BO.D1.21/15

16

Bezpieczny rodzinny ogród przy ulicy Krupniczej
38 – zakup i montaż kompleksowego systemu
monitoringu wizyjnego

Celem projektu jest zakup i montaż kompleksowego i nowoczesnego
systemu monitoringu wizyjnego w Rodzinnym Ogrodzie przy ul.
Krupniczej 38. Inwestycja ta zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim
dzieciom, które będą korzystać z jego atrakcji. Pozwoli wyeliminować
wszelkie akty przemocy, wandalizmu czy kradzieży. Ponadto wpisze się
w wyznawaną przez wszystkich rodziców zasadę, że priorytetem jest
bezpieczeństwo najmłodszych.

13 715,00

Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo dziecie korzystających z ogrodu przy ul.Krupniczej 38. Jednocześnie pozwoli zwiększyć ochronę
przed wandalizmem, kradzieżami i wszelkimi aktami przemocy. Po zrealizowaniu projektu powstałe wyposażenie będzie generowało
dodatkowe koszty bieżącego użytkowania w wysokości ok. 500 zł, jednak nie będą one wysokie w stosunku do całkowitych kosztów realizacji
projektu.

BO.D1.11/15

17

Książki na czasi i książki wszech czasów - Głosuj i
szukaj ich w bibliotece

Uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskeij Biblioteki Publicznej w
Krakowie znajdujących się na terenie Dzielnicy I- Stare Miasto, poprzez
zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz
wyposażenie jednej filii w projektor multimedialny, który umożliwi
prowadzenie interesujących spotkań dla mieszkańców dzielnicy

6 000,00

Zakup nowości wydawniczych dla Śródmiejskiej 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. W przypadku realizacji projektu wyposażenie biblioteki w projektor medialny umożliwiłoby organizację spotkań i warsztatów,
rozszerzając ofertę placówki.

BO.D1.1/15

18

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

Projekt zakłada prowadzenie w okresie letnim zajęć nordic-walking dla
seniorów na Bulwarach Wiślanych oraz zakup 15 par kijków dostępnych
na czas zajęć.

3 790,00

Realizacja projektu zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjnosportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. 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.

BO.D1.23/15

19

Bezpłatny punkt poradnictwa lokatorskiego w
Dzielnicy I

Projekt zakłada organizację bezpłatnych dyżurów prawnych, w czasie
których mieszkańcy uzyskiwaliby informacje o przysługujących im
prawach w zakresie spraw związanych ze sprawami mieszkaniowymi i
lokatorskimi oraz otrzymywaliby pomoc prawną w obronie swoich
praw.

70 200,00

Długoterminowymi przewidywanymi efektami realizacji zadania są wzrost świadomości i kultury prawnej lokatorów oraz zwiększenie
umiejętności korzystania z uprawnień jakie przysługują lokatorom.

BO.D1.17/15

9

20

Mniej ulotek - więcej korzyści

Ulotki to tani dla firm sposób swojej promocji, a dla rozdających je osób
często jedyny sposób zarabiania. Jednak nadmiar takich reklam oznacza
mnóstwo negatywnych skutków - miasto jest zanieczyszczone,
mieszkańcy poirytowani, ulotkowicze nie cieszą się z sympatią, a same
firmy tracą wizerunek poważnych i odpowiedzialnych. Warsztaty, będą
służyć wypracowaniu we współpracy z przedsiębiorcami sposobów na
ograniczenie liczby wytwarzanych i rozprowadzanych ulotek.
Jednocześnie ulotkowicze zostaną przeszkoleni, jak rozdawać mniej
ulotek, ale z lepszym skutkiem.

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.

BO.D1.7/15

21

Projekt polega na renowacji oraz zagospodarowaniu szkolnego
dziedzińca. Jego celem jest utworzenie przestrzeni na wolnym
Renowacja oraz zagospodarowanie dziedzińca i
powietrzu służącej uczniom, pracownikom szkoły oraz osobom ją
ogródka II LO im. Jana III Sobieskiego. Utworzenie odwiedzającym. Wymieniona zostanie asfaltowa nawierzchnia
strefy edukacyjno-wypoczynkowej na wolnym
dziedzińca, zamontowane zostaną ławki, elementy małej archtektury
oraz zadaszony parking rowerowy. Zagospodarowaniu ulegnie również
powietrzu
przestrzeń za halą sportową (tzw. ogródek) poprzez wytyczenie ścieżek,
zamontowanie ławek oraz koszy na śmieci oraz nasadzenie roślinności.

83 000,00

Zrealizowanie tego projektu tworzącego przestrzeń na wolnym powietrzu dla uczniów, pracowników szkoły oraz osób ją odwiedzających z
wymienioną nawierzchnią,zamontowanymi ławkami, elementami małej architektury oraz zadaszonym parkingiem rowerowym będzie służyć
przez wiele lat. Jest to projekt dający długoterminowy efekt. Szacunkowy koszt mieści się w limicie finansowym Dzielnicy I na pojedynczy
projekt.

BO.D1.28/15

