LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
Szacunkowy
Skrócony opis
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE
Utrzymanie czystości plaży nie będzie generowało dodatkowych kosztów - teren
Plaża Nowa Huta - powraca
Przywrócenie Plaży nad zalewem w Nowej Hucie.
32 000,00 będący w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej. Ewentualny dodatkowy koszt to
uzupełnienie w okresie późniejszym piasku.
Przeprowadzenie Seminarium z Samoobrony dla osób 50+ realizowane w cyklu 10
Seminaria mają nauczyć podstawowych technik
Seminaria z Samoobrony 50+
4 000,00 spotkań wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz sprawności fizycznej osób
samoobrony.
w nich uczestniczących.
Celem inwestycji jest stworzenie nowej, kolejnej siłowni
zewnętrznej na wolnym powietrzu tzw. fitness. Pierwszy
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu w dzielnicy i
Siłownie zewnętrzne – Planty
etap realizacji obejmujący większą część Plant 32 000,00
Bieńczyckie - aktywne Bieńczyce
rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.
Bieńczyckich okazał się strzałem w dziesiątkę. Zachęcam
do głosowania na kontynuację zadania.
Zakup nowości wydawniczych – ze szczególnym uwzględnieniem książek
popularnonaukowych – w filiach nr 3, oraz nr 7 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej
polepszy atrakcyjność oferty tych placówek bibliotecznych, co może przyczynić się do
zwiększenia poziomu czytelnictwa w Dzielnicy XVI.
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Projekt przyczyni się do kształtowania nawyków czytelniczych – nie tylko w
mieszczących się na terenie Dzielnicy XVI,
odniesieniu do literatury pięknej, ale także literatury popularnonaukowej, w tym z
Zakup nowości wydawniczych dla
przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ze
10 000,00 zakresu historii i geografii. Służyć będzie także wyrównywaniu szans, aby osoby
bibliotek publicznych
szczególnym
uwzględnieniem
książek
posiadające najniższe dochody, mogły bezpłatne skorzystać z oferty książkowej.
popularnonaukowych – głównie historycznych
Dodatkowym efektem projektu będzie także kształtowanie postaw patriotycznych i
i geograficznych.
obywatelskich.
Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w
szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności:
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury”.
Demontaż części zniszczonego ogrodzenia terenu
Bezpieczna szkoła - tym razem się uda! szkolnego oraz wykonanie nowego w zakresie do 32 000,00 Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku szkoły jak i okolicznych zabudowań
wnioskowanej kwoty.
Siłownie zewnętrzne – Planty
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni pod istniejące
Użytkownicy nie będą wydeptywali trawy wokół urządzeń, a po deszczu nie będzie się
32 000,00
Bieńczyckie - bezp.nawierzchnia
siłownie zewnętrzne na Plantach Bieńczyckich.
tam tworzyło błoto. Co około 3 miesiące należy uzupełniać żwirek.
W zakresie koszenia i utrzymania czystości projekt nie będzie generował dodatkowych
Odnowa górek saneczkowych na terenie parku "Planty
Odnowa górek dla dzieci na terenie
(uzupełnienie
ziemi,
wzmocnienie 30 000,00 kosztów. Górki saneczkowe znajdują się na terenie Plant Bieńczyckich będących w
Bieńczyckie"
Plant Bieńczyckich
konstrukcji, wyrównanie zboczy, wymiana murawy).
utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej.
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