WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA
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Tytuł projektu

Skrócony opis

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE
Budowa parku rekreacyjno-spacerowego na terenie dzielnicy Podgórze Duchackie.
Duchacka Strefa Rekreacji i
Zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni miejskiej terenami zielonymi, alejkami
Wypoczynku
spacerowymi i ławkami wraz ze strefą zabaw dla dzieci.
Planowane jest urządzenie mini siłowni na wolnym powietrzu na terenach należących do
Mini siłownia na otwartym powietrzu
gminy miejskiej Kraków na osiedlu Piaski Nowe. Projekt przewiduje zamontowanie trzech
na os. Piaski Nowe
urządzeń sprawnościowych w ogólnodostępnym terenie.
Zakup nowości wydawniczych dla mieszkańców dzielnicy Podgórze Duchackie
i
modernizacja Filii Bibliotecznej nr 17 przy ul. Łużycka 55 w zakresie wykonania toalety dla
Biblioteka dla Ciebie
czytelników i założenia klimatyzacji w pomieszczeniach bibliotecznych.
Projekt dotyczy zagospodarowania terenu ok 200 m2 maszynami do ćwiczeń fizycznych. W
Duchacki Park Ćwiczeń Fizycznych XI Dzielnicy brakuje miejsc gdzie mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać wolny czas z
korzyścią dla zdrowia. Projekt ma służyć rozwiązaniu tego problemu.
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściu przez ulicę Beskidzką
przy pawilonach handlowych oraz na przejściu przy placu targowym "Beskidy" poprzez
ul. Beskidzka - doświetlenie przejść
instalację wysięgników z oprawą LED._x000D_
dla pieszych
Budowa od 2 do 4 ogólnodostępnych i bezpłatnych miejsc postojowych przy ul. Bochenka na
wprost płatnego parkingu szpitala św. Rafała. Parking ten może być zlokalizowany pomiędzy
chodnikiem dla pieszych a ogrodzeniem szkoły na działce nr 69/25, 69/23.
Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci szkół oraz przedszkoli
MALI RATOWNICY
przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
Chcemy zakupić 120 elementów strojów ludowych takich jak: koszule, bluzki, wianki,
Zakup strojów i lajkonika dla dzieci z
gorsety, spodnie i korale tak aby stworzyć ponad 50 kompletnych strojów ludowych (Każdy
zespołu "Krakowiak"
strój składa się z kilku elementów). Chcemy też zlecić wykonanie małego lekkiego lajkonika
Wykonanie nakładki asfaltowej fragmentu ul. Nazaretańskiej na działkach 172/21, 172/9,
Nakładka asfalt. fragm.
173/5 174/23, 175/5, dług. ok. 100 m i szerokości 5 m oraz utwardzenie przylegającego
Nazaretańskiej i utwardzenie terenu
fragm. działki 173/5 o pow. Ok. 500 m2 (20x25 m).
Remont ogólnodostępnego chodnika łączącego bramę główną szkoły z placem alarmowym i
Remont chodnika i rewitalizacja
parkingiem szkoły oraz rewitalizacja zieleni przy frontowej części szkoły i wzdłuż
zieleni, na terenie SP nr 55
remontowanego chodnika
Utworzenie w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Serbskiej 2
Pełny i zdrowy brzuszek maluszka – wydzielonego pomieszczenia do spożywania posiłków - jadalni z dodatkową możliwością
wykorzystania pomieszczenia poza posiłkami na przedstawienia dydaktyczne oraz remont
jadalnia przedszkolna
holu.
Kompleksowa opieka polegająca na populacyjnej diagnostyce przesiewowej , edukacji i
Program profilaktyki wad postawy i
prowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji lekarskiej dla wytypowanych dzieci
leczenia skolioz Dz. XI
zagrożonych wadami postawy i rozwojem skolioz w Dzielnicy XI
Celem projektu jest zjawienie się w przestrzeni dzielnicy mobilnych ścianek ekspozycyjnych Mobilny Informator Dzielnicowy dot. działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej i OKK Wola Duchacka
bliżej mieszkańców
(wydarzenia kulturalne, fragmenty wystaw) oraz inf. o planowanych inwestycjach.
Ogólnodostepne miejsca postojowe
przy ul. Bochenka

Szacunkowy LICZBA
koszt (w zł) PUNKTÓW

Numer
ewidencyjny

80 000,00

2709

BO.D11.26/16

30 500,00

1728

BO.D11.16/16

34 000,00

1506

BO.D11.5/16

50 274,00

1239

BO.D11.15/16

10 000,00

1144

BO.D11.9/16

80 000,00

852

BO.D11.22/16

2 500,00

844

BO.D11.33/16

12 550,00

718

BO.D11.29/16

78 000,00

614

BO.D11.7/16

39 999,00

585

BO.D11.28/16

71 305,00

570

BO.D11.6/16

42 850,00

568

BO.D11.35/16

21 270,00

213

BO.D11.34/16

