LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
NUMER
PROJEKTU

Szacunkowy
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku relizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE

Numer
ewidencyjny

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

1

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.

BO.D16.2/15

2

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.

BO.D16.1/15

3

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.

BO.D16.15/15

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.

BO.D16.4/15

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.

BO.D16.10/15

4

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw o dodatkowe
nr 100 w Krakowie
urządzenia rekreacyjne, dedykowane dzieciom w wieku od 4 do 13 lat.

5

Bezpieczna szkoła

Demontaż części zniszczonego ogrodzenia terenu szkolnego, wykonanie
nowego oraz remont pozostałej części.

6

Darmowy miejski internet w Bieńczycach

Utworzenie punktów bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie Plant
Bieńczyckich.

27 000,00

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.

BO.D16.16/15

7

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.

BO.D16.11/15

8

Przyjazny teren rekreacyjny - Planty Bieńczyckie - Upiększenie Plant Bieńczyckich przez nasadzenie wzdłuż głównej alei
nasadzenia kwitnących krzewów
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.

BO.D16.3/15

9

Wybieg dla psów na Plantach 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.

BO.D16.17/15

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.

BO.D16.18/15

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.

BO.D16.8/15

10

11

Budowa wybiegu dla psów na terenie Plant Bieńczyckich.

Innowacja pedagogiczna: „Pies naszym
przyjacielem – wsparcie procesu dydaktycznego
Cykl zajęć z zakresu dogoterapii.
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z
wykorzystaniem elementów metody dogoterapii”

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży
KS WANDA

Zakup sprzętu sportowego w tym bramek dla dzieci i młodzieży KS
WANDA.

12

13

Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich
uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XVI
Bieńczyce

Urządzenie sali multimedialnej dla dzieci i
młodzieży KS WANDA

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

Zakup sprzętu multimedialnego oraz pozostałego wyposażania i
urządzenie sali multimedialnej.

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) , poprawi 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.

BO.D16.20/15

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 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.D16.7/15

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.

BO.D16.6/15

14

Wykonanie uzupełnienia posadzki istniejącego
chodnika przed wejściem do hali widowiskowosportowej KS WANDA

Zakup piasku i wykonanie uzupełnienia posadzki istniejącego chodnika
przed wejściem do hali widowiskowo-sportowej KS WANDA.

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 jak 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.

BO.D16.9/15

16

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.).

BO.D16.14/15

17

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 edukacyjną, 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.

BO.D16.12/15

