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Jak budżet obywatelski zmieni Dzielnicę III
w przyszłym roku

„Rabaty
kwiatowe
odstraszające
kleszcze i komary”, „Zewnętrzna siłownia
w Parku Zaczarowanej Dorożki”, „Zielona
Olsza II”, „Bez psich kupek!”, „Mali ratownicy”, „Lekki tornister = zdrowe dziecko”,
„Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców”, a także „Pogromcy
nudy II” i „Na rolkach do pracy w Dzielnicy
III” to nazwy projektów z tegorocznego
budżetu obywatelskiego, które decyzją
Rady zostały wpisane do budżetu Dzielnicy III na 2019 r.
„Rabaty” mają być skomponowane
z takich roślin, aby nie tylko ładnie wyglądały, ale i wydzielały zapachy odstraszające kleszcze oraz komary. Mają być zlokalizowane przede wszystkim w pobliżu
miejsc zabaw dzieci i miejsc wypoczynku
dorosłych. Koszt projektu to 50 tys. zł.
„Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki” będzie miała tak dobrane urządzenia, aby mogły z niej korzystać
osoby w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Koszt projektu to 120 tys. zł.
„Zielona Olsza II” ma na celu zagospodarowanie i uporządkowanie terenu
zielonego na terenie między blokami na
osiedlu Olsza II. W ramach projektu za
cenę 105 tys. zł zostaną m.in. wykonane
nasadzenie drzew, krzewów, roślinności
pyłochwytnej oraz przeprowadzone będą
remonty alejek.

Projekt „Bez psich kupek!” ma na celu
zakup 65 koszy na psie kupy, które ułatwią i zachęcą właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Dzięki temu ma
zmniejszyć się uciążliwość, w którą każdy
z nas może wdepnąć. Koszt projektu to
19.5 tys. zł.
„Mali ratownicy” to kontynuacja szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą automatycznego defibrylatora zewnętrznego, które to mają być
prowadzone w szkołach i przedszkolach
na terenie Dzielnicy III. Koszt, łącznie z zakupem materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, to 3.5 tys. zł.
Projekt „Lekki tornister = zdrowe
dziecko” przewiduje za kwotę 20 tys. zł
bezpłatną edukację, diagnostykę i leczenie wad postaw u dzieci. W ramach tych
działań przewidziano warsztaty, profesjonalne badania i zajęcia terapeutyczne dla
dzieci, które kwalifikują się do leczenia.
„Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe” zakładają organizację bezpłatnych zajęć sportowych, głównie biegowych, ale nie
tylko, dla mieszkańców za kwotę 4 tys. zł.
„Pogromcy nudy II” zakłada doposażenie Młodzieżowego Domu Kultury przy al.
29 Listopada 102 w sprzęty animacyjne,
które będzie można wykorzystać w czasie
zajęć z dziećmi i młodzieżą, korzystającą
z oferty ośrodka. Koszt to 3 tys. zł.
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„Na rolkach do pracy w Dzielnicy III”
zakłada wyasfaltowanie chodnika wzdłuż
ul. Pilotów od ronda Młyńskiego do ul.
Jerzego Bajana, aby ułatwić jazdę na rolkach, deskorolkach lub hulajnogach. Koszt
projektu to 31 tys. zł.
Do „Pogromców nudy” Rada dodała
brakującą kwotę 1.3 tys. zł, zaś projekt
„Na rolkach do pracy” uruchomiliśmy
z uwagi na to, że był to pierwszy projekt
tzw. niebiorący, ale jednocześnie miał bardzo duże poparcie społeczne. Tym samym
do pierwotnej kwoty 323.7 tys. zł (200
tys. z Dzielnicy III i 123.7 tys. od Prezydenta Miasta Krakowa) Rada Dzielnicy III
dodała 32.3 tys., czym osiągnęliśmy łączną kwotę 356 tys. zł przeznaczoną na budżet obywatelski.
Bardzo dziękuję wszystkim Aktywnym Społecznie Mieszkańcom Dzielnicy
III – projektodawcom oraz wszystkim tym,
którzy zdecydowali się zapoznać z projektami i zagłosować, aby nasza Dzielnica
mogła być dla nas wszystkich lepiej urządzona.
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