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BUDŻET OBYWATELSKI 2022. ZAGŁOSUJ, TO WAŻNE!
Jeszcze tylko dziś i jutro trwa głosowanie Budżetu obywatelskiego 2022. Za 

nami ostateczna weryfi kacja projektów, które w tym roku zgłosiliśmy jako 
mieszkańcy Bieńczyc. Raz jeszcze zapraszamy więc do zapoznania się z wyka-
zem projektów, na które można głosować. W Bieńczycach jest ich 26. Dodat-
kowo 5 projektów z listy ogólnomiejskiej też dotyczy Dzielnicy XVI. Łącznie 
pod głosowanie poddanych jest w tym roku 558 projektów w tym 93 projekty 
ogólnomiejskie oraz 465 projektów dzielnicowych.

Przypomnijmy - zagłosować będzie 
można jeszcze tylko dziś i jutro. Elektro-
nicznie, albo we wskazanych punktach 
do głosowania: w Filii nr 50 Bibliote-
ki Kraków os. Kościuszkowskie 5, w 
czwartek w godzinach 12-15.30; w pią-
tek w godzinach 12-19; w Filii nr 51 Bi-
blioteki Kraków na os. Kalinowym 4 w 
czwartek w godzinach 12-19; w piątek w 
godzinach 8.30-19 oraz w siedzibie Rady 
Dzielnicy os. Kalinowe 4, w godzinach 
17-19.

- Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze 
większa liczba naszych mieszkańców 
odda swoje głosy na pozytywnie zwery-
fi kowane projekty w ramach tegoroczne-
go

Budżetu obywatelskiego. Myślę, że 
każdemu z nas zależy na zmienianiu na-
szej dzielnicy. Zwłaszcza, że widzimy te 
zmiany na każdym kroku, a gros z nich to 
właśnie efekt naszego corocznego udzia-
łu w głosowaniach. I tym razem proszę 
więc naszych mieszkańców o jak naj-
większą frekwencję do ostatniej godziny 
głosowania – mówi Zygmunt Bińczycki, 
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielni-
cy XVI Bieńczyce, który wraz z radnymi 
zorganizował w niedzielę, 2 październi-
ka, śniadanie z Budżetem obywatelskim 
2022.

Przy ładnej pogodzie, tuż obok stawu 
przy ulicy Kaczeńcowej, można było 
zapoznać się z konkretnymi projektami. 
Porozmawiać z projektodawcami części 
z nich. Od razu też na projekty zagłoso-
wać.

Przy okazji uczestnicy śniadania wy-
grywali drobne upominki w quizie do-
tyczącym budżetu partycypacyjnego, 
biorąc w nim udział. Wszyscy zaś raczyli 
się m.in. kanapkami ze smalcem, ciastka-
mi, kawą i herbatą przygotowaną przez 
uczniów Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych nr 1 z osiedla Złotej Jesieni.

W ramach budżetu partycypacyjnego 
dla Bieńczyc przewidziano w tym roku 
ponad 1,2 mln złotych. Warto więc bić 
się o tę kwotę. Tym samym o zmienianie 
bieńczyckiej przestrzeni, która zyskuje 
z każdym rokiem, m.in. właśnie dzięki 
pieniądzom z budżetu partycypacyjnego.

Głosować można na sześć różnych pro-
jektów. Można oddać trzy głosy na pro-
jekty o charakterze dzielnicowym i trzy 
głosy na projekty o charakterze ogólno-
miejskim.

Najwyżej oceniony przez głosującego 
projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 
punkt.
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PROJEKTY DZIELNICY 
XVI BIEŃCZYCE

BO.D16.1/22
Zielone Bieńczyce
Projekt zakłada wykonanie nowych nasa-

dzeń, m.in drzew, krzewów i kwiatów na te-
renach zielonych ogólnodostępnych w Dziel-
nicy XVI Bieńczyce.

Kwota potrzebna do realizacji projektu – 
70 000 zł.

BO.D16.2/22
Zaczytaj się w Bieńczycach
Zaczytaj się w Krakowie to propozycja 

skierowana nie tylko do osób regularnie 
czytających, ale również dla tych, którzy nie 
mają czasu na czytanie. Platforma z e-bo-
okami daje możliwości czytania wszędzie i 
o każdej porze.

Kwota – 60 000 zł.

BO.D16.3/22
Kurs języka ukraińskiego w Bieńczycach
Zadanie polega na organizacji kursów ję-

zyka ukraińskiego dla początkujących dla 
mieszkańców dzielnicy XVI Bieńczyce. 
Przewidujemy realizację kursu w 2 grupach 
15-osobowych, czyli łącznie dla 30 chętnych 
do nauki mieszkańców Dzielnicy.

Kwota – 31 400 zł.

BO.D16.4/22
Kurs języka polskiego dla obywateli 

Ukrainy
Zadanie polega na organizacji kursów ję-

zyka polskiego dla obywateli Ukrainy za-
mieszkałych w Krakowie. Przewidujemy 
realizację kursu w 2 grupach 15-osobowych, 
czyli łącznie dla 30 chętnych do nauki języka 
polskiego.

Kwota – 31 400 zł.

BO.D16.5/22
Nasadzenie roślin odstraszających klesz-

cze w Bieńczycach
Nasadzenie roślin odstraszających kleszcze 

i komary na terenach zielonych ogólnodo-
stępnych w Dzielnicy XVI Bieńczyce ( na 
ogródkach jordanowskich). Zasadzone zosta-
ną takie rośliny jak np: czeremcha, czosnek 
niedźwiedzi, lawenda.

Kwota – 100 000 zł.

BO.D16.7/22
Książki dla biblioteki
Uzupełnienie zbiorów i rozszerzenie zakre-

su usług w fi liach Biblioteki Kraków znajdu-
jących się na terenie Dzielnicy XVI, poprzez 
zakup nowości wydawniczych, gier planszo-
wych oraz kodów do platformy udostępniają-
cej książki w formie e-booków.

Kwota – 44 500 zł.

BO.D16.9/22
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bień-

czycach – kontynuacja
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bień-

czycach. Pieszy widoczny = pieszy bezpiecz-
ny.

Kwota – 350 000 zł.

BO.D16.10/22
Rozbujane Planty Bieńczyckie – strefa 

relaksu i wypoczynku
Pomysł zakłada montaż huśtawek ogrodo-

wych i nasadzeniom kwitnących krzewów 
- np. LAGERSTROEMIA PINK i MIODO-
DAJNA Budleja Dawida ZESTAW Tricolor 
RED MOTYLI KRZEW.

Kwota – 350 000 zł.

BO.D16.11/22
Bieńczyckie place zabaw - zadbane i bez-

pieczne
Projekt przewiduje odnowienie najbardziej 

zaniedbanego placu zabaw na terenie Bień-
czyc. Zadanie skierowane jest do wszystkich 
grup wiekowych z uwagi na założenie różno-
rodności urządzeń zabawowych i do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu..

Kwota – 400 000 zł.\

BO.D16.12/22
Kwitnące magnolie w Bieńczycach
Magnolia kojarzona ze szlachetnością i 

kobiecą delikatnością, jest również swego 
rodzaju botanicznym fenomenem. Zadanie 
polega na nasadzeniu we wskazanych miej-
scach na terenie Bieńczyc pięknych Magno-
lii.

Kwota – 50 000 zł.

BO.D16.13/22
Kurs języka angielskiego dla dorosłych
Zadanie polega na organizacji bezpłatnych 

kursów języka angielskiego dla osób doro-
słych, w dwu grupach: początkującej i za-
awansowanej. Kursy nauczą komunikacji w 
tym języku, przydatnej na co dzień, w podró-
żach i spotkaniach z obcokrajowcami.

Kwota – 22 500 zł.

BO.D16.14/22
Gry planszowe w bibliotece
Celem projektu jest zakup gier planszo-

wych dla Filii nr 51 Biblioteki Kraków na 
os. Kalinowym 4 oraz udostępnienie ich do 
wypożyczenia mieszkańcom.

Kwota – 5700 zł.

BO.D16.15/22
Piknik rodzinny „Sport i muzyka”
Przedmiotem projektu jest organizacja ple-

nerowego pikniku rodzinnego dla mieszkań-
ców Dzielnicy XVI Bieńczyce na obiektach 
kompleksu Sportowego zlokalizowanego w 
Krakowie, na os. . Złotej Jesieni 16 lub Plan-
tach Bieńczyckich.

Kwota 88 000 zł.

BO.D16.16/22
Boisko to nie wszystko
Zakup nowego sprzętu sportowego będą-

cego istotą projektu zwiększy dostępność 
społeczności lokalnej do ogólnodostępnej 
infrastruktury, umożliwi promocję zdrowego 
trybu życia, podniesienie standardów organi-
zacyjnych, w tym warunków bezpieczeństwa

Kwota – 60 200 zł.

BO.D16.18/22
Zaszczep Zalew Nowohucki dobrą bak-

terią!
Zakup bakterii – mikroorganizmów 

oczyszczających wodę i wspomagających 
proces biomanipulacji. Kontynuacja działań 
mających na celu poprawę jakości wody w 
Zalewie Nowohuckim.

Kwota – 200 000 zł.

BO.D16.20/22
Dla zmęczonego kręgosłupa – bezpłatne 

zajęcia z jogi
Projekt przewiduje cykliczne zajęcia z 

JOGI, przeznaczone dla osób dorosłych bo-
rykających się problemami wynikającymi 
ze sztywności i bólu w różnych odcinkach 
kręgosłupa.

Kwota – 20 000 zł.

BO.D16.21/22
Potańcówki nad Zalewem Nowohuckim
Zadanie zakłada organizację 6 popołudnio-

wych plenerowych zabaw tanecznych przy 
muzyce na żywo nad Zalewem Nowohuc-
kim, w wybrany dzień weekendu, w okresie 
od czerwca do sierpnia.

Kwota – 159 812 zł.

BO.D16.23/22
Pielęgnacja drzew
Zadanie zakłada wykonanie cięć sanitar-

nych drzew przed budynkami os. Kazimie-
rzowskim oraz usunięcie konfl iktów drzew z 
elewacją budynków również na osiedlu Ka-
zimierzowskim na wyznaczonych działkach.

Kwota – 23 000 zł.

BO.D16.26/22
Nasadzenie żywopłotu
Os. Kazimierzowskie 10 - od strony zieleń-

ca przy parkingu - posadzenie żywopłotu na 
całej długości parkingu

Kwota – 18 000 zł.

BO.D16.27/22
Os. Przy Arce 18
Uporządkowanie terenu zielonego wokół 

budynku na os. Przy Arce 18.
Kwota – 50 000 zł.

BO.D16.32/22
Rośliny miododajne w Bieńczycach
Nasadzenie pięknej, kwitnącej i pachnącej 

zieleni pożytecznej również dla ptaków i 
owadów zapylających

Kwota – 100 000 zł.

BO.D16.33/22
Zielony skwer na Plantach 

Bieńczyckich
Projekt zakłada stworzenie zielonego 

skweru w miejscu, nieużywanego asfalto-
wego koła o średnicy około 16 m.Realizacja 
projektu przyczyni się to do poprawy estetyki 
terenu, a ponadto będzie zachęcać mieszkań-
ców do wypoczynku w tym miejscu/

Kwota – 145 000 zł.

BO.D16.35/22
Piłkarskie marzenia w Bieńczycach
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 

szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. 
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów 
sportowych, szkolenie z przepisów przepi-
sów piłki nożnej przeprowadzone przez sę-
dziego MZPN oraz organizację turnieju.

Kwota – 125 200 zł.

BO.D16.38/22
Remontujemy parkingi os. Strusia
Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: 

Dzielnica XVI Bieńczyce, os. Strusia przed 
blokiem 6 na odcinku parkingu przylegają-
cym do działki stanowiącej Planty Bieńczyc-
kie, działka oznaczona numerem 157/1., gra-
niczy z parkingami przed blokami

Kwota – 140 000 zł.

BO.D16.41/22
Os. Jagiellońskie
Zadanie zakłada wykonanie cięć sanitar-

nych drzew przed budynkami os. Jagiel-
lońskim oraz usunięcie konfl iktów drzew 
z elewacją budynków, również na osiedlu 
Jagiellońskim, na wyznaczonych działkach.

Kwota – 30 000 zł.

BO.D16.43/22
Osiedle Albertyńskie
Remont ulicy wewnątrzosiedlowej przed 

budynkiem w os. Albertyńskim 24.
Kwota – 100 000 zł.

W Ogrodzie nad stawem przy ul. Kaczeńcowej można było zapoznać się
 z tegorocznymi projektami i od razu na nie zagłosować. Fot. Zygmunt Bińczycki

38 mln zł – taką kwotę mają 
do dyspozycji autorzy
 projektów i głosujący 
w IX edycji Budżetu 

Obywatelskiego 
Miasta Krakowa. 
Aż 80 proc. tej 

sumy przypadnie
dzielnicom, 20 proc. zostanie 

przeznaczone na 
zadania ogólnomiejskie.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE DOTYCZĄCE BIEŃCZYC


