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

Szacunkowy
koszt (w zł)

LICZBA
PUNKTÓW

117 160, 82

1949

BO.D14.10/15

41 000,00

1680

BO.D14.11/15

Wspólny Projekt Edukacyjny dla
Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych - SP nr 155: cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali
Krakowskich Uczniów - część
gimnastycznej i malowanie sali w ZSO nr 14 oraz remont daszku wejścia głównego do budynku szkoły i instalacja oświetlenia zmierzchowego - SP nr 155.
dzielnicowa dla dzielnicy XIV Czyżyny

45 000,00

1596

BO.D14.7/15

7

Remont sali w celu przystosowania do
Remont sali w Przedszkolu Samorządowym nr 182 "Przy Źródełku", os. Dywizjonu 303 bl. 12 w Krakowie, w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci
terapii zajęciowej dla dzieci
niepełnosprawnych.
niepełnosprawnych

17 000,00

1581

BO.D14.1/15

4

Kolorowy ogród zabaw dla dzieci

Kolorowy ogród zabaw dla dzieci - zakup nowych urządzeń do ogrodu w Przedszkolu nr 185 "Słoneczko".

41 914, 58

1139

BO.D14.4/15

6

Działania rewitalizacyjne terenu
zielonego wokół Domu Pomocy
Społecznej imienia Władysława
Godynia na rzecz integracji i
aktywizacji społeczności lokalnej

Stworzenie przestrzeni poprzez rewitalizację terenu zielonego wokół Domu Pomocy Społecznej do aktywnej oraz kreatywnej integracji społeczności lokalnej,
aktywizacja mieszkańców oraz popularyzacja zdrowia wśród seniorów, organizacja i animacja czasu wolnego.

60 000,00

1074

BO.D14.8/15

Joga w Parku Lotników Polskich

Rozwijanie zajęć rekreacyjnych na terenie parku.

3 880,00

922

BO.D14.9/15

Modernizacja wybiegów dla psów

Polepszenie warunków panujących na wybiegu dla psów, poprawa jakości wybiegu zarówno dla psów/właścicieli psów i jak mieszkańców osiedla. Prace
modernizacyjne, jakie są niezbędne to: ustawienie oświetlenia, zasadzenie kilku drzew na tym terenie.

46 400,00

850

BO.D14.3/15

Klub Mam

Wspieranie i integracja mam i ich dzieci oraz umożliwienie im udziału w spotkaniach i warsztatach edukacyjnych.

24 000,00

489

BO.D14.13/15

Tytuł projektu

Przedmiot projektu

5
2

Oznakowanie ścieżek biegowych w
Parku Lotników Polskich
"Strefa malucha" na placu zabaw na
os. 2 Pułku Lotniczego

DZIELNICA XIV CZYŻYNY
Wyznaczenie tras do uprawiania sportu oraz miejsc do bezpiecznego i efektywnego przeprowadzania ćwiczeń ruchowych dla amatorów na każdym poziomie
zaawansowania.
Wyznaczenie bezpiecznej strefy zabawy dla dzieci 2-4 lat i wyposażenie w nowy sprzęt dostosowany do wzrostu i umiejętności młodszych dzieci w ramach istniejącego,
ogrodzonego placu zabaw.

3
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9
8

Numer
ewidencyjny

