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WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZYJETYCH DO GŁOSOWANIA  

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KRYNICY-ZDROJU 2019 

nr zadania Nazwa/Tytuł projektu lokalizacja skrócony opis zadania 

szacowany koszt 

realizacji  

przed weryfikacją 

szacowany koszt 

realizacji  

po weryfikacji 

1 

Zakup pojazdu na potrzeby 

rozwoju Komunikacji 

Uzdrowiskowej 

Gmina Krynica-Zdrój – 

granice administracyjne 

miasta 

Zakup pojazdu na potrzeby rozwoju 

Komunikacji Uzdrowiskowej 
260 000,00 zł 260 000,00 zł 

2 

Rewitalizacja alejek w ogrodzie 

przedszkolnym Gminnego 

Przedszkola nr 2 Mali Odkrywcy 

w Krynicy-Zdr. 

Gminne Przedszkole nr 2 - 

ogród ul.Reymonta 10 

Demontaż i ułożenie 600 mb krawężników oraz 

demontaż i ułożenie 900 m2 kostki brukowej. 
158 750,00 zł 180 000,00 zł 

3 

KRYNICA HOKEJEM STOI 

Rozbudowa placu–budowa 

boiska do unihokeja i hokeja na 

rolkach 

ul. Źródlana , boisko koło 

Harcówki (Świetlicy 

środowiskowej Lotos) 

Wykonanie nawierzchni betonowej o 

powierzchni z małym współczynnikiem tarcia, 

montaż band hokejowych, ogrodzenie 

boiska i wykonanie oświetlenia. 

253 800,00 zł 

 

260 000,00 zł 

 

4 

Rozbudowa i doposażenie 

istniejącego placu zabaw i 

siłowni zewnętrznej na Czarnym 

Potoku  

ul. Czarny Potok 

 

Projekt obejmuje rozbudowę i doposażenie 

istniejącego placu zabaw oraz siłowni 

zewnętrznej na Czarnym Potoku. 

Przewidziano montaż zestawu ze 

zjeżdżalniami dla najmłodszych, 

karuzeli i huśtawki, betonowego stołu do gry 

w piłkarzyki, oraz tyrolki i zestawu 

sprawnościowego (z linami, drążkami i 

drabinkami). Dla młodzieży i dorosłych 

przewidziano montaż sprzętu kalistenik, a dla 

seniorow urządzenia rower + jeździec na 

pylonie. Przewidziano rownież budowę altany 

( ze stołem i ławkami ). 

136 500,00 zł 165 000,00 zł 

https://krynica.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/3609
https://krynica.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/3609
https://krynica.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/3609
https://krynica.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/3609
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nr zadania Nazwa/Tytuł projektu lokalizacja skrócony opis zadania 

szacowany koszt 

realizacji  

przed weryfikacją 

szacowany koszt 

realizacji  

po weryfikacji 

5 Młodzi – gotowi do startu? Start!!! 

Klub Młodzieżowy 

„Na Strychu” w Zespole 

Szkolno - 

Przedszkolnym nr 1  

ul. Szkolna 3, Krynica-Zdrój 

 

Projekt ,,Młodzi- gotowi do startu? Start!!!” jest 

szansą dla młodych ludzi, którzy są ciekawi 

świata i nowych doświadczeń. Dzięki 

udziałowi w cyklu warsztatów rozwiną swoje 

kompetencje społeczne co ułatwi im 

funkcjonowanie w społeczeństwie, pomoże 

podejmować właściwe decyzję oraz 

wzmocni poczucie własnej wartość. 

Organizacja warsztatów artystycznych, 

kreatywnych i komputerowych to oferta dla 

każdego młodego człowieka 

poszukującego pasji i obrania kierunku przed 

wkroczeniem w dorosłość. 

39 350,00 zł 39 350,00 zł 

6 

Wydanie książki „ Zasłużeni i 

znani spoczywający na 

cmentarzu w Krynicy Dolnej” 

Krynica-Zdrój 

Zadanie polega na wydaniu książki pt. 

„Zasłużeni i znani spoczywający na cmentarzu 

w Krynicy Dolnej”. Będzie to kontynuacja 

publikacji kryniczanina, Władysława 

Maternickiego pt. „Zasłużeni i znani 

spoczywający na cmentarzu przy ul. 

Cmentarnej w Krynicy- Zdroju”, wydanej w 

2014 r. 

15 500,00 zł 15 500,00 zł 

7 
Zrelaksuj się przy Parku 

Słotwińskim 

ul. Jaworowa  

ul. Słotwińska  

 

Projekt „ZRELAKSUJ SIĘ PRZY PARKU 

SŁOTWIŃSKIM” proponuje: 1. na części działki 

nr 1101/1, przy ul. Jaworowej w bezpośrednim 

sąsiedztwie Parku Słotwińskiego, montaż 

urządzeń do ćwiczeń ruchowych tj. np. 

„biegacz”, „narciarz”, wioślarz”, „orbitrek”, 

„wahadło”, „twister” itp., urządzeń siłowni 

zewnętrznych – Street Workout oraz 2. 

natomiast część działki nr 511, teren przy 

wjeździe na ul. Słotwińską, zagospodarować 

jako miejsca wypoczynku w otoczeniu 

parkowej zieleni. 

 

175 000,00 zł 190 000,00 zł 
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nr zadania Nazwa/Tytuł projektu lokalizacja skrócony opis zadania 

szacowany koszt 

realizacji  

przed weryfikacją 

szacowany koszt 

realizacji  

po weryfikacji 

8 

"Czarny Potok" Klub Integracji 

Społecznej - Kulturowej - 

Sportowej mieszkańców Krynicy 

-Zdroju 

Osiedle Czarny Potok z 

wykorzystaniem zaplecza 

Akcji Katolickiej przy Parafii 

MBNP Czarny Potok, sali 

sportowej SP nr 2 w Krynicy 

Zdroju oraz Kuźni 

Kołodzieja, organizacja 

kina plenerowego na 

terenie zielonym Parafii 

MBNP.  

 

"Czarny Potok" Klub Integracji Społecznej - 

Kulturowej - Sportowej mieszkańcow Krynicy - 

Zdroju, to miejsce spotkań wielu pokoleń 

mieszkańcow Osiedla Czarny Potok oraz 

mieszkańcow Gminy Krynicy-Zdroju. To 

miejsce gdzie można rozwijać swoje pasje 

i zainteresowania, na ktore wcześniej trudno 

było znaleźć miejsce i czas. Użytkownikami 

Klubu mają być w szczegolności osoby 

dorosłe i seniorzy, ktorych jest coraz więcej na 

naszym Osiedlu i w Gminie Krynica-Zdroj. 

68 600,00 zł 17 470,00 zł 

9 Wakacyjne Warsztaty Taneczne 

Krynica-Zdroj - Deptak, 

Pijalnia Głowna,  

Gościniec ul. Czarny Potok 

26A 

Zadanie polega na organizacji zajęć z 

zakresu tańca oraz rękodzieła artystycznego 

dla 65 dzieci oraz 15 opiekunow z terenu 

Gminy Krynica-Zdroj w lipcu 2019r. Efekty 

pracy zaprezentowane zostaną na Koncercie 

Galowym na Deptaku. Całość zadania 

zostanie udokumentowana na fotografiach 

oraz filmie DVD. Uczestnicy będą 

uczestniczyć w wycieczce do Rabki-Zdroj. 

Celem projektu jest integracja pokoleniowa 

mieszkańcow, możliwość aktywnego 

spędzenia wolnego czasu, obcowania z 

kulturą i tradycją. 

62 550,00 zł 45 050,00 zł 

 

 


