
DZIELNICA XVII - WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
PRZYJĘTE
Nazwa Opis Kwota

1. Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie
Dzielnicy XVII - Stworzenie Skwerku
Rekreacyjnego

Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Lubocza, który aktualnie jest nieużytkiem.
Stworzenie miejsca dla rekreacji i organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.

75 000

2. Rozbudowa obiektu sportowego typu
skatepark

Rozbudowa istniejącego obiektu przy ul. Jagieły o dodatkowy element "Minirampa" w celu
poszerzenia możliwości użytkowych obiektu oraz poprawy jego atrakcyjności.

100 000

3. Klub Seniora w Gimnazjum nr 44 Organizacja Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy XVII. W ramach projektu będzie
urządzona sala, zakupione dodatkowe wyposażenie oraz opłacona osoba odpowiedzialna za
prowadzenie Klubu.

22 500

4. Przebudowa fragmentu ul. Kantorowickiej -
uzupełnienie o chodnik dla pieszych

Przebudowa fragmentu ul. Kantorowickiej przed skrzyżowaniem z ul. Morcinka - uzupełnienie
o chodnik dla pieszych o szer. 1,5 m. Lokalizacja przemiotowego chodnika to fragment ul.
Kantorowickiej na łuku ok. 100 stopni.

36 000

5. Remont nawierzchni fragmentu ul. S. Petofiego
pomiędzy budynkiem nr 99 a 101

Remont fragmentu ul. Sandora Petofiego na odcinku ok. 25 m i szerokości 4 m. 12 000

6. Klub Mam Utworzenie Klubu Mam - grupy wsparcia dla mam z małymi dziećmi, niepracujących lub
przebywających okresowo na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, a także ochrona i
promocja zdrowia, działanie na rzecz rodziny.

11 000

7. Ocieplenie i wymiana pokrycia dachu na
budynku KS Grębiałowianka

Ocieplenie styropianem i wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną Budynku
Klubowego przy ul. Grębałowskiej 12.

100 000

8. Wykonanie pobocza asfaltowego o szerokości
1,5 metra na odcinku 80 metrów ul. Darwina/ul.
Lubocka.

Utwardzenie pobocza tłuczniem i położenie nakładki asfaltowej grubości 3 cm na powierzchni
120 m2, następnie namalowanie białej linii oddzielającej jezdnię od pobocza asfaltowego.

12 000

9. Park do ćwiczeń - Street Workout Wykonanie parku do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Zielony Jar. Park taki służy m.in.
do ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem masy własnego ciała) jak i ogólnej rekreacji,
zaś dzięki swojej prostocie może być wykorzystywany przez osoby o różnym poziomie
sprawności fizycznej jak i wieku.

100 000

10. Park do ćwiczeń - Street Workout II Wykonanie parku do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Zielony Jar. Park taki służy m.in.
do ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem masy własnego ciała) jak i ogólnej rekreacji,
zaś dzięki swojej prostocie może być wykorzystywany przez osoby o różnym poziomie
sprawności fizycznej jak i wieku.

100 000

11. Miejsce do rekreacji i spotkań plenerowych
dzieci i młodzieży

Głównym elementem miejsca, zlokalizowanego na terenie MDK Fort 49 "Krzesławice", będzie
drewniania wiata z zadaszeniem, siedziskami i paleniskiem.

30 000

12. Zakup nowego księgozbioru Zakup nowego księgozbioru dla uczniów SP nr 78. 6 150
13. Stroje ludowe - kultywujemy tradycje Zakup strojów ludowych - krakowskich, które będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie

Przyjaciół Łuczanowic i będą służyć kultywowaniu tradycji ludowych.
4 200

14. Namalowanie pasów na przejściu dla pieszych
w ciągu ul. Bystronia wraz ze zmianą
oznakowania skrzyżowania

Zrobienie przejścia dla pieszych w ciąg ul. Bystronia wraz z przebudową oznaczenia
skrzyżowania.

35 000

15. Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic Ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Orłowskiego i ul. Łuczanowickiej. 6 500



16. Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" -
Inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w
Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz
"Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez
Jezdnię" i "Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w
Dzielnicy XVII"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub
rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

99 600

17. Zielona sala gimnastyczna Montaż na terenie należącym do Gimnazjum nr 44 przyrządów do ćwiczeń
ogólnorozwojowych. Zielona sala gminastyczna usytuowana na terenach zielonych przy
budynku szkoły będzie dostępna zarówno dla uczniów, jak i okolicznych mieszkańców.

18 120

18. Ogrodzenie posesji przy ul. Kantorowickiej 185 Budowa ogrodzenia wraz z dwoma bramami wjazdowymi dla budynku przy ul. Kantorowickiej
185.

30 000

19. Zabudowa ujęcia wody i postawienie wiaty
śmietnikowej przy ul. Kantorowickiej 185

Modernizacja ujęcia wody pitnej dla mieszkańców posesji przy ul. Kantorowickiej 185 oraz
powstania wiaty na kosze na smieci.

20 000

20. Oddzielenie części mieszkalnej od
wolnostojącego pawilonu latryn szpalerem
nasadzonych krzewów tuji na posesji przy ul.
Kantorowickiej 185

Oddzielenie budynku mieszkalnego od wolnostojącego pawilonu z latrynami na posesji przy
ul. Kantorowickiej 185 poprzez powstanie naturalnej zasłony z krzewów tui z bocznymi
przerwami na wejścia pod pawilon.

2 950

21. Ogrody Nowej Huty - ogródek w
Kantorowicach

Zakończenie prac związanych z oddaniem do użytkowania ogródka wykonywanego w czynie
społecznym przez mieszkańców Kantorowic.

100 000

22. Remont elewacji budynku Samorządowego
Przedszkola nr 112

Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem budynku. 69 000

23. Zielone serce Kantorowic Modernizacja istniejącej przestrzeni zielonej i zaopatrzenie w podstawowe urządzenia
sportowe i wypoczynkowe w częsci działki nr 140 obręb 4 Nowa Huta położonej przy ul.
Zakole.

100 000

SUMA 1 090 020
ODRZUCONE

1. Bezpieczny plac zabaw Projekt dot. wykonania monitoringu "Smoczego skweru" oceniono negatywnie z uywagi na
brak odpowiednich regulacji prawnych monitoringu wizyjnego w Polsce, o czym sygnalizował
Rzecznik Praw Obywatelskich poszczególnym ministrom RP. W wyniku tych monitów obecnie
trwają prace mające na celu kompleksowe uregulowanie prawne w kwestii monitoringu
wizyjnego, które m.in. szczegółowo określą wymogi dot. tworzenia i funkcjonowania
monitoringu w przestrzeni publicznej. Niecelowym byłoby wydatkowanie publicznych środków
na system, który z dużym prawodpodobieństwem zostanie zmodyfikowany po wporwadzeniu
nowych regulacji prawnych.



2. Zakup defibrylatora dla programy Krakowska
Sieć AED - Impuls Życia

Podstawą negatywnej oceny merytorycznej wniosku jest konieczność ponoszenia corocznych
kosztów utrzymania zakupionego zestawu AED niewspółmiernie wysokich do wartości
proponowanego zadania. Wniosek jest niekompletny z uwagi na podanie niepełnego kosztu
realizacji zadania. Dnia 30 lipca br. Biuro ds. Ochrony Zdrowia wystąpiło Wnioskodawcy o
zajęcie stanowiska w ww. kwestii i dokonanie ewentualnej korekty zgłoszonego zakresu
rzeczowego i finansowego. Wnioskodawca dnia 8 sierpnia br. poprosił o korektę kwoty do
wartości 7 200 zł (zakup zestawu AED) i 300 zł (zakup oznaczeń). W odniesieniu do kwestii
pokrycia kosztów obsługi urządzenia poinformował, że przewiduje pokrywanie kosztów
obsługi i utrzymanie AED ze środków budżetu Miasta Krakowa, w ramach umowy o
udzielenie dotacji dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W chwili obecnej na terenie
Miasta Krakowa rozmieszczonych jest 25 urządzeń AED, zakupionych w ramach realizacji
Programu AED IMPULS ŻYCIA. Dodatkowo w ramach rozbudowy Sieci w roku 2014 planuje
się zakup 5 nowych urządzeń, co w konsekwencji podniesie roczny koszt związany z obsługą
Sieci o 1000 zł (łącznie 60 000 zł/rok). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe od 2008 r. do chwili obecnej miały miejsce pojedyncze
próby użycia AED.


