LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
NUMER
PROJEKTU

Szacunkowy
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
koszt (w zł)
DZIELNICA VI BRONOWICE

Numer
ewidencyjny

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

1

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

BO.D6.25/15

2

Renowacja zieleni u zbiegu ulic Myczkowskiego i
Balickiej

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulicy Balickiej i Myczkowskiego
poprzez usunięcie darni, nasadzenie niskopiennych roślin 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 (przynajmniej w 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.

BO.D6.3/15

3

Projekt dotyczy robót drogowych polegających na wykonaniu nowej
nawierzchni ulicy poprzez położenie nakładki asfaltowej wraz z
Remont nawierzchni całej ulicy Pod Strzechą wraz przeprowadzaniem prac, polegających na generalnym remoncie
z położeniem nowej warstwy nakładki asfaltowej, chodnika wzdłuż całej ulicy Pod Strzechą, w celu poprawy
jak i remont chodnika/wymiana chodnika na
bezpieczeństwa pieszych i dogodnego dojścia do zlokalizowanych przy
kostkę brukową
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.

BO.D6.19/15

4

Projekt polega na modernizacji terenu rekreacyjnego, w skład którego
wchodzi ogódek jordanowski przy ul. Krzywy Zaułek. Inwestycja
Przyjazne podwórko - Etap I Modernizacja terenu obejmuje powiększenie placu zabaw poprzez poszerzenie ogrodzenia,
rekreacyjnego przy ul. Krzywy Zaułek
wyposażenie 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. Zostanie powiększony teren rekreacyjny
przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci. Będzie on wyposażony w nowe urządzenia zabawowe, bezpieczne dla dzieci, posiadające stosowne
certyfikaty. Zmodernizowany ogródek jordanowski służyć będzie lokalnej społeczności, dzięki zróżnicowanym urządzeniom zabawowym
zarówno dzieciom młodszym, jak i starszym. Poprawi się wygląd przedmiotowego terenu poprzez jego uporządkowanie i odnowienie.

BO.D6.18/15

5

Sportowe dzieciaki! Zakup sprzętu sportowego dla Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych i reprezentacyjnych
dzieci biorących udział w zorganizowanych
dla zawodników Szkółki Piłkarskiej KS Bronowianka oraz uczniów klas
zajęciach z piłki nożnej w Dzielnicy VI
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.

BO.D6.10/15

6

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 estetykę 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.

BO.D6.27/15

7

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.

BO.D6.5/15

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.

67 953,00

Realizacja zadania spowoduje: - poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez usunięcie u drzew suchych gałęzi i konarów, - zwiększenie
walorów estetycznych, dekoracyjnych (założenie trawnika, posadzenie krzewów, 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.

BO.D6.22/15

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.

BO.D6.13/15

8

9

Odnowienie znakowania trasy turystycznokulturowej Bronowice Małe-Mydlniki

Projekt dotyczy odnowienia znajowania pieszej trasy turystycznejhistoryczno-kulturowej Bronowice Małe-Mydlniki.

10

Projekt dotyczy przedłużenia istniejącej linii oświetlenia ulicznego wraz z
posadowieniem i instalacją 5 lamp ulicznych typu LED na wskazanym
Przedłużenie istniejącej linii kablowej oświetlenia
powyżej odcinku wzdłuż uliczy Pod Strzechą w celu poprawy
ulicznego wraz z posadowieniem i instalacją 5
bezpieczeństwa oraz dojścia i dojazdu do zlokalizowanych w pobliżu
lamp ulicznych, oświetleniowych (LED) na górnej
obiektów i budynków, a także do Mariackiego Centrum Wypoczynkowoczęści ulicy Pod Strzechą (długości około 150 mb)
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.

BO.D6.20/15

11

Wymiana obrzeży, krawężników i płyt chodnikowych wzdłuż ogrodzenia
Bezpieczna droga i dojazd do Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 50 od strony ulicy Katowickiej oraz wymiana
nr 50
nawierzchni miejsc postojowych wzdłuż ww. chodnika. Wykonanie
wjazdu na teren szkoły do już istniejącej drugiej bramy.

120 000,00

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

BO.D6.15/15

12

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.

BO.D6.11/15

13

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.

BO.D6.21/15

14

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.

BO.D6.12/15

15

Rewitalizacja drzew przy ulicach, na zieleńcach i w Rewitalizacja drzew poprzez usuwanie suchych, chorych gałęzi,
parku w Bronowicach
odsłanianie znaków drogowych i latarni.

45 000,00

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.

BO.D6.26/15

16

Projekt dotyczy inwentaryzacji i pielęgnacji zieleni, w tym: badania
Zagospodarowanie zieleńca przy skrzyżowaniu ulic drzew przez dendrologa, ocena stanu drzew, krzewów i gleby oraz
Piastowskiej i Lea
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.

BO.D6.23/15

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.

BO.D6.7/15

18

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 ogólnodzielnicowego Dyktanda Bronowickiego 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.

BO.D6.24/15

19

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.

BO.D6.16/15

17

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.

BO.D6.4/15

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.

BO.D6.14/15

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.

BO.D6.6/15

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.

BO.D6.17/15

24

Remont i doposażenie sali 303 w Szkole Podstawowej nr 153 w
Remont i doposażenie klasy 303 w Szkole
Krakowie, w której uczą się dzieci zamieszkałe przede wszystkim w
Podstawowej nr 153 im. Ks. prof. Józefa Tischnera dzielnicy VI, poprzez zakup: tablicy interaktywnej, nowych ławek
w Krakowie przy ulicy Na Błonie 15d
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 51,92m 2). Jest to projekt, który na długi okres poprawi warunki użytkowania sali. Po sprawdzeniu cen i uzyskaniu
informacji co do wielkości sali, szacunkowy koszt projektu pozostaje jak podał Wnioskodawca. Szacunkowy koszt zadania mieści sie w limicie
finansowym Dzielnicy.

BO.D6.8/15

25

"Żyj aktywnie i zdrowo" Cykl spotkań, wykładów,
Integracja i aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych
prelekcji i wycieczek dla osób starszych i
mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice.
niepełnosprawnych

10 800,00

Realizacja zadania spowoduje: - zaktywizowanie osób starszych, - realizowanie własnych pasji, - zdobycie nowych, przydatnych umiejętności, nawiązanie nowyc kontaktów i pozytywnych relacji międzypokoleniowych.

BO.D6.9/15

20

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Rozbudowa placu zabaw dla dzieci o nowe elementy bezpiecznej
na 138 w Krakowie
zabawy.

21

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.

22

Konkurs plastyczny "Matka i dziecko" - w
nawiązaniu do malarstwa Stanisława
Wyspiańskiego

23

Lustra dla tancerzy i gimnastyków

