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

Tytuł projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

LICZBA
PUNKTÓW

Ocena stanu zdrowotnego wraz z określeniem niezbędnych zabiegów przez inspektora właściwej jednostki.

67 953,00

1841

BO.D6.22/15

Wyznaczenie i budowa zatok miejsc parkingowych wzdłuż północnej strony ul. Bronowickiej w miejscu istniejącego chodnika i pasa zieleni.

115 000,00

879

BO.D6.21/15

Przedmiot projektu

Numer
ewidencyjny

DZIELNICA VI BRONOWICE

8
13

Pielęgnacja zieleni parkowej wzdłuż
Młynówki Królewskiej
Zatoki parkingowe przy ul.
Bronowickiej

15

Rewitalizacja drzew przy ulicach, na
zieleńcach i w parku w Bronowicach

Rewitalizacja drzew poprzez usuwanie suchych, chorych gałęzi, odsłanianie znaków drogowych i latarni.

45 000,00

807

BO.D6.26/15

Płatne patrole Policji

Patrolowanie niebezpiecznych miejsc wskazanych przez mieszkańców.

12 000,00

782

BO.D6.25/15

18 878,00

743

BO.D6.23/15

1
16

Zagospodarowanie zieleńca przy
skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Lea

20

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej na 138 w Krakowie

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci o nowe elementy bezpiecznej zabawy.

50 500,00

735

BO.D6.4/15

4

Przyjazne podwórko - Etap I
Modernizacja terenu rekreacyjnego
przy ul. Krzywy Zaułek

Projekt polega na modernizacji terenu rekreacyjnego, w skład którego wchodzi ogódek jordanowski przy ul. Krzywy Zaułek. Inwestycja obejmuje powiększenie placu
zabaw poprzez poszerzenie ogrodzenia, wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz przeniesienie istniejącego w ciągu pieszego kolidującego z
projektowanymi założeniami.

40 000,00

710

BO.D6.18/15

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

709

BO.D6.7/15

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

120 000,00

624

BO.D6.15/15

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

3 500,00

562

BO.D6.13/15

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulicy Balickiej i Myczkowskiego poprzez usunięcie darni, nasadzenie niskopiennych roślin ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni
korą lub kamieniem.

9 530,00

541

BO.D6.3/15

Sportowe dzieciaki! Zakup sprzętu
sportowego dla dzieci biorących
Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych i reprezentacyjnych dla zawodników Szkółki Piłkarskiej KS Bronowianka oraz uczniów klas sportowych i
udział w zorganizowanych zajęciach z usportowionych Szkoły Podstawowej nr 153.
piłki nożnej w Dzielnicy VI

39 200,00

503

BO.D6.10/15

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

500

BO.D6.16/15

Remont chodnika w ul. Pod Strzechą

Projekt dotyczy remontu chodnika w ulicy Pod Strzechą od Kuźni do wjazdu na teren kościoła.

60 000,00

495

BO.D6.12/15

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

10 800,00

475

BO.D6.9/15

6

Wspólny projekt edukacyjny dla
krakowskich uczniów - część
dzielnicowa dla Dzielnicy VI
Bronowice

98 000,00

425

BO.D6.27/15

3

Remont nawierzchni całej ulicy Pod
Strzechą wraz z położeniem nowej
Projekt dotyczy robót drogowych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni ulicy poprzez położenie nakładki asfaltowej wraz z przeprowadzaniem prac,
warstwy nakładki asfaltowej, jak i
polegających na generalnym remoncie chodnika wzdłuż całej ulicy Pod Strzechą, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i dogodnego dojścia do zlokalizowanych przy
remont chodnika/wymiana chodnika ww. ulicy domów oraz dojścia do kościoła parafialnego, rzymskokatolickiego p.w. Świętego Antoniego z Padwy w Krakowie - Bronowicach Małych.
na kostkę brukową

120 000,00

417

BO.D6.19/15

17
11
9
2
5
19
14
25

Remont i modernizacja sali
gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarnym
Bezpieczna droga i dojazd do Szkoły
Podstawowej nr 50
Odnowienie znakowania trasy
turystyczno-kulturowej Bronowice
Małe-Mydlniki
Renowacja zieleni u zbiegu ulic
Myczkowskiego i Balickiej

Pielęgnacja i nasadzenie roślinności na działce przy skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej i Lea (okolice budki Lotto)

Dodatkowe środki dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych.

24

Remont i doposażenie klasy 303 w
Szkole Podstawowej nr 153 im. Ks.
prof. Józefa Tischnera w Krakowie
przy ulicy Na Błonie 15d

Remont i doposażenie sali 303 w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, w której uczą się dzieci zamieszkałe przede wszystkim w dzielnicy VI, poprzez zakup: tablicy
interaktywnej, nowych ławek szkolnych i krzeseł, biurka, szafek na podręczniki; pomalowanie sali, zakup rolet przeciwsłonecznych, firanek, a także rzutnika.

25 000,00

388

BO.D6.8/15

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

266

BO.D6.24/15

Rodzinny kurs wspinaczkowy

Zajęcia dla dzieci i rodziców propagujące wspinaczkę górską połączone z prelekcjami.

6 778,00

262

BO.D6.5/15

Lustra dla tancerzy i gimnastyków

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

238

BO.D6.17/15

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

199

BO.D6.11/15

10

Przedłużenie istniejącej linii kablowej
oświetlenia ulicznego wraz z
Projekt dotyczy przedłużenia istniejącej linii oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem i instalacją 5 lamp ulicznych typu LED na wskazanym powyżej odcinku wzdłuż
posadowieniem i instalacją 5 lamp
uliczy Pod Strzechą w celu poprawy bezpieczeństwa oraz dojścia i dojazdu do zlokalizowanych w pobliżu obiektów i budynków, a także do Mariackiego Centrum
ulicznych, oświetleniowych (LED) na
Wypoczynkowo-Rekreacyjnego (budynek dawnej "Stodoły") zlokalizowanej na końcu ulicy Pod Strzechą o nr 16C.
górnej części ulicy Pod Strzechą
(długości około 150 mb)

60 000,00

176

BO.D6.20/15

21

Modernizcja ogrodzenia terenu
Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w
Krakowie

65 000,00

71

BO.D6.14/15

22

Konkurs plastyczny "Matka i dziecko" w nawiązaniu do malarstwa
Przedmiotem projektu jest twórczość Stanisława Wyspiańskiego oraz popularyzacja jego działań artystycznych wśród dzieci i młodzieży.
Stanisława Wyspiańskiego

7 000,00

44

BO.D6.6/15

7
23

Projekt dotyczy wymiany istniejącej (zdewastowanej) siatki na wysokie ogrodzenie stalowe na odcinku przynajmniej 130 mb.

