
NUMER 

PROJEKTU
Tytuł projektu Przedmiot projektu

Szacunkowy 

koszt (w zł)
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku relizacji zadania

Numer 

ewidencyjny

1
Zdrowy kręgosłup - zajęcia gimnastyczne dla 

mieszkańców dzielnicy Podgórze

Przeprowadzenie w tygodniu zajęć gimnastycznych z elementami 

korekcyjnymi, poprawiających ogólny stan zdrowia w szczególności 

wzmocnienie kręgosłupa. Projekt przewidziany na 10 miesięcy.

4 300,00

Realizacja projektu zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-

sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Powadzenie zajęć wpłynie pozytywnie przede 

wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja 

bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwia dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie 

Krakowa.

BO.D13.17/15

2 U nas wesoło, bezpiecznie i sportowo

Projekt dotyczy doposażenia ogródka przyprzedszkolnego w urządzenia 

zabawowe. W związku z tym, że w chwili obecnej  plac zabaw wymaga 

dofinansowania, tak aby dzieci mogły czerpać pełną radość z zabawy na 

świeżym powietrzu. Do przedszkola uczęszcza obecnie 170 dzieci.

80 000,00

Projekt " U nas wesoło, bezpiecznie i sportowo" w Przedszkolu Nr 57 w Krakowie - obejmuje doposażenie ogródka przedszkola w urządzenia 

zabawowe oraz pod 4 urządzeniami wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku płukanego jak pod już istniejącymi. Zrealizowanie tego 

projektu wspomoże aktywność fizyczną dzieci, da radość zabawy z rówieśnikami. Jest to projekt dający długotrwały efekt służący dzieciom 

obecnie uczęszczającym do przedszkola jak i przyszłym. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzilnicy XIII na pojedynczy 

projekt.

BO.D13.3/15

3
(Re kreacja) - cykl rekreacyjno-sportowych 

spotkań dla mieszkańców na stadionie KS Korona

Zorganizowanie cyklu rekreacyjno-sportowych spotkań dla mieszkańców 

na stadionie KS Korona w okresie VIII-X 2015.
2 900,00

Realizacja projektu zaklada bezplatne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-

sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i onowę sprawności psychofizycznej. Powadzenie zajęć wpłynie pozytywnie przede 

wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja 

bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwia dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie 

Krakowa.

BO.D13.6/15

4
Dom Kultury i Klub Sportowy w placówkach 

samorządowych na terenie Zespołu Szkół nr 2 oraz 

Gimnazjum nr 35

Chcemy zapewnić dzieciom z naszej dzielnicy (osiedla) szerszy dostęp do 

zajęć dodatkowych (artystycznych, sportowych i innych) tworząc w 

każdym w w/w placówek warunki potrzebne do realizacji tych zajęć oraz 

finansując częściowo lub w pełni koszty realizacji tych zajęć. Rodzice nie 

będą musieli dojeżdżać z dziećmi w różne miejsca Krakowa, ponieważ 

lokalne placówki samorządowe będą miejscami realizacji tych zajęć. 

Naszym celem jest, aby wychowankowie  przedszkola czy szkoły mogli 

korzystać za zajęć dodatkowych "na miejscu", czyli na przykład po 

lekcjach czy zakończeniu zajęć przedszkolnych. Dodatkowo liczymy 

również na to, że lokalna społeczność będzie aktywnie korzytać z zajęć 

organizowanych dla dzieci i mieszkańców np. w soboty lub w godzinach 

wieczornych. Przy okazji program pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą 

infrastrukturę gminną dla potrzeb zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

naszego osiedla.

120 000,00
Realizacja projektu pozwoli uczniom Zespołu Szkół nr 2 oraz Gimnazjum nr 35 na bezpłatne korzystanie z zajęć kultularnych i sportowych, a 

także umożliwi rodzicom uniknąć lub znacznie ograniczyć dojazdy z dziećmi do oddalonych domów kultury czy klubow sportowych.
BO.D13.19/15

5
Poznajmy się - dwie imprezy integracyjne dla 

dzieci w wielu przedszkolno-szkolnym

Impreza integracyjna dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. W lecie 

imprza będzie w plenerze. Zimowa impreza odbędzie się w sali. Będzie 

to to doskonała okazja do wspólnej zabawy i zawarcia nowych 

znajomości, a może nawet przyjaźni. Ponadto dzieci będą mogły 

zaprezentować  talenty jakie posiadają lub podziwiać innych  w realizacji 

hobby. Nauczą się jak własnoręcznie wykonać kartki Bożonarodzeniowe 

i liczne ozdoby świąteczne w celu kultywowania tradycji świątecznej.

14 000,00

Realizacja imprez integracyjnych dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym będzie okazją do wspólnej zabawy, rozwoju i zawierania nowych 

znajomości. Ponadto przesięwzięcia organizowane w ramach projektu "Poznajmy się" przyczynią się do rozszerzenia oferty dla dzieci, 

proponowanej przez Dom Kultury Podgórze".

BO.D13.18/15

6
Budowa urządzeń siłowych przy Stawach 

Płaszowskich

Projekt dotyczy montażu urządzeń siłowych dla doroslych przy Stawch 

Płaszowskich od ul. Krzywdy.
50 000,00

W przypadku realizacji zadania nad brzegiem Stawu Płaszowskiego zostaną zamontowane urządzenia rekreacyjno-sportowe do ćwiczeń 

siłowych dla młodzieży i dorosłych. Wpłynie to na poprawę atrakcyjności tego miejsca i przede wszystkim będzie służyć efektywnemu 

spędzeniu wolnego czasu.

BO.D13.25/15

7
Montaż urządzeń siłowych dla dorosłych przy 

placu zabaw ul. Płaszowska

Projekt dotyczy montażu urządzeń siłowych dla doroslych wzdłuż 

północnej strony ogródka.
40 000,00

W przypadku realizacji zdania, na placu zabaw przy ul. Płaszowskiej wyposażonym w urządzenia zabawowe dla dzieci, zostaną zamontowane 

urządzenia rekreacyjno-sportowe do ćwiczeń siłowych dla młodzieży i dorosłych. Wpłynie to na poprawę atrakcyjności tego miejsca i przede 

wszystkim będzie generowało koszty związane z bieżącym przeglądem stanu technicznego, konserwacją i utrzymaniem zamontowanych 

urządzeń siłowych.

BO.D13.27/15

8
Bezpieczne miejsce do przywożenia i odbierania 

dzieci z przedszkola

Projekt dotyczy utworzenia bezpiecznego miejsca dla dzieci i rodziców 

Samorządowego Przedszkola nr 92 w Krakowie  zapewniającego 

komfort i bezpieczeństwo w chwili przywożenia i odbierania dzieci. 

Przedszkole stara się o sfinansowanie modernizacji placu, na którym 

obecnie rośnie trawa, a jednocześnie z w/w terenu nie korzystają dzieci 

bezpośrednio. Teren ten po zmodernizowaniu służył by rodzicom 

dzieciom uczęszczjącym do przedszkola oraz usprawniłby 

funkcjonowanie Przedszkola.

72 000,00

Po analizie wniosku i jego kosztach stwierdzamy, że do zrealizowania tego projektu niezbędnie jest wykonanie dokumentacji technicznej drogi 

dojazdowej oraz miejsc postojowych. Koszt wykonania projektu ok. 20 tysięcy złotych brutto wraz z uzgodnieniami. Więc wartość wniosku 

wzrosła do 72 tysięcy. Zrealizowanie tego projektu da długoterminowy efekt związany z wieloletnią możliwością bezpiecznego korzystania z 

drogi dojazdowej i parkingu. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy XIII na pojedynczy projekt.

BO.D13.12/15

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU

DZIELNICA XIII PODGÓRZE



9 Czytaj razem z nami

Modernizacja filii nr 11 Podgórskiej Biblioteki Publicznej (jedynej 

działającej w Starym Podgórzu Biblioteki) w zakrsie zakupu 

funkcjonalnych mebli bibliotecznych, utworzenie "Kącika czytelniczego 

dla dzieci" oraz zakupu nowości wydawniczych dla mieszkańców 

Dzielnicy XIII.

25 000,00
Modernizacja filii nr 11 Podgórskiej Biblioteki Publicznej przyczyni się do podniesienia standardów placówki, stworzy warunki, do gromadzenia 

i przechowywania większej ilości woluminów jak i zwiększy atrakcyjność budynku. 
BO.D13.1/15

10 Remont otoczenia Klubu Kultury Rybitwy

Płytki antypoślizgowe na schody do głównego wejścia, parking wzdłuż 

drogi dojazdowej do Domu Kultury, wymiana nawierzchni drogi 

dojazdowej do budynku oraz placu przed głównym wejściem, opaska 

wokół budynku, brama wjazdowa i furta oraz siatka ogrodzeniowa 

wokół Klubu.

96 000,00

Dzięki realizacji projektu: "Remont otoczenia Klubu Kultury RYBITWY" zmieni się wygląd estetyczny najbliższej okolicy placówki kulturalnej. 

Zadanie pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników oraz zapewni swobodne dojście do budynku dla wszystkich mieszkańców, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

BO.D13.8/15

11 Obchody 80-lecia KS Płaszowianka Festyn rodzinny KS Płaszowiaka. 10 000,00

Realizacja projektu zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-

sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Powadzenie zajęć wpłynie pozytywnie przede 

wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja 

bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwia dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie 

Krakowa.

BO.D13.26/15

12
Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na 

Zjeżdzie w przedłużeniu ul. Józefińskiej, wraz z 

budową dróg dla rowerów umożliwiających 

dojazd do przejazdu rowerowego

W wyniku projektu powstanie przejazd rowerowy przy ul. Na Zjeździe w 

przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz drogi rowerowe umożliwiające dojazd 

do przejazdu rowerowego od obu stron ul. Józefińskiej.

115 000,00
W przypadku reazlizacji zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa w przedłużeniu ul. Józefińskiej i wyznaczony będzie przejazd 

rowerowy przez ul. Na Zjeździe. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.
BO.D13.28/15

13 Właściwe wykończenie ogródka dla dzieci
Wyłożenie tartanem powierzchni wokół urządzeń dla dzieci, kora tylko 

zaśmieca. Przywrócenie kolum kwiatowych.
111 000,00

W przypadku realizacji zadania, na placu zabaw w Parku Bednarskiego, wyposażonym w urządzenia zabawowe dla dzieci, zostanie wykonana 

nawierzchnia typu "sztuczna trawa" amortyzująca upadek. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa bawiących się dzieci . Oprócz powyższego 

na terenie Parku Bednarskiego utworzony zostanie klomb kwiatowy, co wpłynie pozytywnie na wizerunek tego miejsca.

BO.D13.14/15

14
Językowe podróże Guliwera - nowoczesne 

labolatorium językowe w Szkole Podstawowej nr 

47

Projekt dotyczy utworzenia w Szkole Podstawowej nr 47 w Krakowie 

nowoczesnego labolatorium językowego, które zapewni uczniom 

warunki do efektywnej nauki języka angielskiego. Pracownia ta da 

dzieciom możliwość aktywnego udziału w lekcjach i nabywania 

umiejętności językowych tj. mówienie, czytanie i rozumienie tekstu. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie miał możliwość różnorodnego 

prowadzenia zajęć, na których praca każdego ucznia, będzie 

monitorowana, przyczyniając się do podnoszenia kompetencji 

językowych dzieci. Pracownie będzie mona wykorzystywać również na 

zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań.

32 500,00

Nowoczesna pracownia językowa będzie służyła obecnym i przyszłym uczniom Szkoły Podstawowej nr 47. Powstanie labolatorium językowego 

przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów  zakresie posługiwania się językiem obcym, niwelowania bariery jaką stanowi lęk przed 

posługiwaniem się językiem obcym. Ponadto stworzy uczniom szansę na uzyskanie lepszego wyniku z języka angielskiego na egzaminach 

zewnętrznych i ułatwi im kontynuację nauki języka na dalszych etapach kształcenia.

BO.D13.9/15

15
Zazieleńmy Podgórze - 101 drzew i 101 krzewów 

dla Podgórza
Zasadzenie 101 i 101 krzewów na terenie Dzielnicy XIII Podgórze. 36 200,00

Zwiększenie walorów estetycznych dekoracyjnych na terenie Dzielnicy Podgórze XIII oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców - Wzrost 

kosztów związanych z utrzymaniem zieleni z względu na konieczność pielęgnacji posadzonych drzew i krzewów (formowanie, podlewanie, 

plewienie itp. ) zwłaszcza w pierwszym roku od ich posadzenia.

BO.D13.5/15

16
Wspólny projekt Edukacyjny dla Krakowskich 

Uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XIII 

Podgórze

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjum i innych. 
30 000,00

Przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych w ramach projektu na działania wskazane przez dyrektorów krakowskich szkół 

uwzględniających w projekcie wpłynie korzystnie na podniesienie jakości bazy szkół, a tym samym komfortu nauki i pracy w szkołach.
BO.D13.29/15

17
Otwarta nowoczesna pracownia informatyczna dla 

mieszkańców Podgórza

Proponowany projekt ma na celu stworzenie  miejsca, w którym 

mieszkańcy Podgórza mogliby skorzystać w swoim sąsiedztwie z oferty 

róznych podmiotów prowadzących szkolenia, spotkania, pokazy.

47 000,00

Realizacja projektu zapewni powstanie miejsca, w którym mieszkańcy Dzielnicy będą mogli podnieść umiejętności obsługi komputerów. 

Pracownia będzie wykorzystywana na różnego rodzaju szkolenia, spotkania i pokazy z udziałem zainteresowanych instytucji (m.im. GUP, 

MOPS, Rada Dzielnicy XIII, koła emerytów i rencistów, domy kultury i in.). Z pracowni będą korzystać zarówno uczniowie jak i mieszkańcy 

Dzielnicy.

BO.D13.11/15

18
Żyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni 

zewnętrznej w narożu ulic Dworcowej i 

Prokocimskiej

Przedmiotem projektu jest budowa otwartej siłowni zewnętrznej 

wyposażonej w minimum 7 podwójnych stoisk treningowych i trzy 

pojedyncze sprzęty sportowo-rekreacyjne wraz z budową pod każdym 

sprzętem kostki brukowej, doświetleniem terenu poprzez ustawienie 1-2 

lamp oraz zamontowaniem monitoringu (lub jego atrapy). Dodatkowo 

projekt przewiduje dostosowanie zastanej zieleni do potrzeb realizacji 

siłowni.

120 000,00

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwetycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz 

modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez 

mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny, jak również wpłynie na 

rewitalizację istniejącej infrastruktury sprtowej. Ponadto projekt przyczyni sie do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnicy oraz 

miasta, co w dalszej pespektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i 

rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla 

seniorów 

BO.D13.21/15

19 Dancing Podgórski

Celem projektu jest zorganizowanie dancingu na Rynku Podgórskim - 

imprezy plenerowej , gdzie od 19-22 będziemy tańczyć do dobrej muzyki 

na płycie Rynku. Będzie to okazja do tańca, zabawy, ale przede 

wszystkim do poznania osób ze swojej dzielnicy.

16 000,00
Realizacja projektu pozwoli na aktywne spędzenie czasu wszystkim mieszkańcom dzielnicy na wolnej przestrzeni i przyczyni się do integracji 

społeczności lokalnej. Będzie doskonałą rozrywką dla rodzin z dziećmi, modzieży i seniorów.
BO.D13.16/15



20 Podgórzanie - marsz po zdrowie z Nordic Waking

Realizacja cyklu zajęć Nordic Walking na terenach zielonych dzielnicy 

Podgórze. Projekt obejmuje dwadzieścia cztery 1,5 godzinne bezpłatne 

zajęcia, które odbywać się będą w okresie od kwietnia do października 

2016 roku. Zajęcia adresowane są do wszystkich mieszkańców dzielnicy 

Podgórza i Krakowa w wieku od 50 roku życia, których stan zdrowia 

pozwala na uczestnictwo w tego rodzaju aktywności ruchowej.

4 410,00

Realizacja projektu zaklada bezplatne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć rekreacyjno-

sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i onowę sprawności psychofizycznej. Powadzenie zajęć wpłynie pozytywnie przede 

wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja 

bezplatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwia dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie 

Krakowa.

BO.D13.13/15

21
Uzupenienie w urządzenia zabawowe Przedszkola 

nr 11

Uzupełnienie w urządzenia zabawowe przedszkola (wyremontowanego) 

przy ulicy Saskiej.
34 500,00

Projekt uzupełnienie w urządzenia zabawowe wyremotowanego Przedszkola nr 11 w Krakowie obejmuje uzupełnienie nowo otwartych 

oddziałów w urządzenia zabawowe, gdyż istniejących jest za mało. Wniosek przewiduje wykonianie projektu, rozmieszczenie urządzeń. 

Zrealizowanie tego pojektu przyczyni się do tego, że więcej dzieci bezkolizyjnie będzie mogło korzystać z placu zabaw i urządzeń na długie lata. 

Jest to projekt dający długoterminowy efekt służący wszystkim dzieciom. Szacunkowy koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy 

XIII na pojedynczy projekt.

BO.D13.23/15

22
Każdy może zostać mistrzem - szkoła wspiera 

wszystkich uczniów

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, mieszkańców osiela Mały 

Płaszów i Przewóz poprzez organizowanie różnych form spędzania czasu 

wolnego, rozwijanie ich zainteresowań oraz wsperania ich specyficznych 

potrzed edukacyjnych.

30 000,00

W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i wspierających ich rozwój. Zajęcia będą 

skierowane zarówno do uczniów wymagających wsparcia oraz wyrównania szans edukacyjnych jak i dla szczególnie uzdolnionych. Zajęcia 

dotyczące różnych dziedzin życia, a także historii miasta i regionu rozwiną wiedzę i kompetencje społeczne uczniów. Udział w poszerzonej 

ofercie edukacyjnej szkół to interesujący i pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu, szansa na realizację pasji i zainteresowań, a także 

forma zapobiegania patologiom społecznym oraz demoralizacji dzieci.

BO.D13.10/15

23 Jestem psiarzem - sprzątam Kampania zachęcająca do sprzątania po swoim czworonogu. 62 000,00

W przypadku realizacji zadania zwiększy się świadomość posiadaczy psów w zakresie utrzymania czystości w miejscu zamieszkania oraz 

zagrożeń dla zdrowia powstających w wyniku pozostawiania zwierzęcych nieczystości na terenie przestrzeni publicznej. Nastąpi poprawa stanu 

czystości i estetyki w dzielnicy XIII Podgórze oraz ogólnego wizerunku miasta. Jest to akcja jednorazowa, która w przyszłości nie będzie 

generować dodatkowych kosztów. Zakłada się eksplotację tabliczek do tzw. "śmierci technicznej"

BO.D13.4/15

24
Bezpłatny punkt poradnictwa lokatorskiego w 

dzielnicy XIII

Projekt zakłada organizację bezpłatnych dyżurów prawnych, w czasie 

których mieszkańcy uzyskiwaliby informację o przysługujących im 

prawach w zakresie spraw związanych ze sprawami mieszkaniowymi i 

lokatorskimi oraz otrzymywaliby pomoc prawną w oboronie swoich 

praw.

75 000,00

Długoterminowymi przewidywaniami efektami realizacji zadania jest wzrost świadomości prawnej lokatorów oraz zwiększenia umiejtności 

korzystania z uprawnień jakie przysługują najemcom lokali mieszkaniowych, osobom zagrożonym utratą prawa do loklu a także osobom, które 

utraciły tytuł prawny do lokali.

BO.D13.22/15

25
Obchody 100-lecia budowy i owarcia szkoły 

powszechnej w Płaszowie
Obchody uczczenia budowy Szkoły Powszechnej ul. Saska 11 13 000,00

Realizacja projektu przyczyni się do integracji pokoleń absolwentów Szkoły Powszechnej które przez 100 lat korzystały z oferty edukacyjnej 

Szkoły. Przypomnienie losów absolwentów. Organizacja spotkań integracyjnych byłych uczniów Szkoły i ich rodzin. Działania na rzecz budowy 

społeczeństwa obywatelskiego, dbałość o historię, tradycję.

BO.D13.24/15


