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1.4

Plac zabaw
"Bezpieczne podwórko"

121 425,80 zł

projekt niemożliwy do realizacji z uwagi
na lokalizację
(współwłasność miasta z osobami fizycznymi)

43 959,00 zł

niedoszacowane koszty, projekt niemożliwy
do realizacji z uwagi na lokalizację,
dostępna działka o niewystarczającej
powierzchni na realizację projektu

40 000,00 zł

niedoszacowane kilkukrotnie koszty,
brak kosztów podłączenia prądu, wody,
kanalizacji, rozprowadzenia drenażu
z komory oczyszczajacej, montażu komory

Budowa bezpiecznego i funkcjonalnego placu zabaw
dla dzieci na osiedlu przy ul. Kadetów 5.
Wnioskodawca: Katarzyna Rdzeń
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Boguszowice
Stare

2.5

Utworzenie wybiegu
dla psów przy ul. Sztolniowej

Utworzenie wybiegu dla psów wraz
z torem przeszkód przy ul. Sztolniowej. Projekt
zakłada montaż dwóch ławek, koszów na psie
odchody, dwóch tablic informacyjnych,
wyposażenie toru przeszkód w 7 elementów
oraz ogrodzenie terenu i montaż dwóch latarni.
Wnioskodawca: Paweł Gromadzki
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Golejów

5.1

Modernizacja obiektu
rekreacyjno-sportowego
"GRZYBÓWKA"

Wymiana infrastruktury sanitarnej na terenie obiektu
rekreacyjno-sportowego "GRZYBÓWKA"
(montaż konteneru sanitarnego).
Wnioskodawca: Łukasz Klemens
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Gotartowice

6.5

Modernizacja budynku

Doprowadzenie do pełnej funkcjonalności budynku
stanowiącego jeden z elementów kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szybowcowej 1,
poprzez wykonanie stropozadaszenia, izolacji
oraz ocieplenia zewnętrznych ścian, wymianę
okien, drzwi, doprowadzenie instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej oraz wykonanie
wylewki betonowej podłoża.

70 000,00 zł

niedoszacowane koszty remontu budynku,
konstrukcja obiektu nie pozwala na realizację
wnioskowanych robót budowlanych, budynek
w dalszym ciągu powinien pełnić funkcję
gospodarczo-magazynową

40 033,95 zł

niedoszacowane koszty realizacji inwestycji,
przedstawiony projekt nie rozwiązuje
kompleksowo zalewania drogi i sąsiednich
nieruchomości przy ul. Żorskiej przez wody
opadowe i roztopowe spływające z dróg
wydzielonych jako drogi umożliwiające dojazd
do nieruchomości zabudowanych przez
deweloperów. Należałoby zaprojektować
drogę wraz z kanalizacją deszczową o długości
około 650 metrów, uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód do cieku (potoku)
oraz pozwolenie na budowę;
nie uwzględniono całości zalewni, odtworzenia
nawierzchni

39 040,50 zł

szacunkowe koszty projektu są niewystarczające dla
wykonania zaplanowanych robót. Wykonanie
nawierzchni przeznaczonej do postoju pojazdów
i jezdni manewrowej wymaga przygotowania
odpowiedniego podłoża spełniającego
wymagania Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zastosowanie kruszywa do podbudowy
odpowiedniej jakości oraz grubości, zgodnie
z ww. warunkami, powoduje wzrost ceny
do wysokości 170 zł/ m2

Wnioskodawca: Walenty Stajer
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Ligota-Ligocka
10.4
Kuźnia

Budowa odwodnienia
ul. Pogodnej - odbiór wód
opadowych

Budowa jednego kolektora odbierającego wodę
deszczową i skierowanie sieci do istniejących
kanałów opadowych.
Wnioskodawca: Michał Zientek
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Ochojec

16.3

Zagospodarowanie terenu
przy ulicy Milenijnej

Częściowe zagospodarowanie działki gminnej przy
skrzyżowaniu ulic Milenijnej i Łukowej poprzez
utwardzenie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego
z przeznaczeniem w kolejnych latach części działki
na miejsca do parkowania samochodów.
Wnioskodawca: Krzysztof Szafraniec
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ParuszowiecPiaski

Rozbudowa parkingu
17.2
samochodowego
przy budynku na ul. Wolnej 20

Zaprojektowanie i rozbudowa parkingu
samochodowego o powierzchni ok. 80 m²
przy budynku na ul. Wolnej 20.

25 000,00 zł

niedoszacowane koszty realizacji inwestycji,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość
wydzielonych miejsc postojowych dla
samochodów osobowych od okien budynków
mieszkalnych w przypadku od 5 do 60 stanowisk
włącznie, nie może być mniejsza niż 10 m.
W odniesieniu do budynków usytuowanych
wzdłuż ulicy Wolnej warunek ten nie będzie spełniony

20 400,00 zł

proponowane działanie jest poza Rybnikiem
(niezgodność z Regulaminem
budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika)

65 000,00 zł

niedoszacowane koszty inwestycji, realizacja
zadania wymusza przebudowę dwóch słupów
oświetlenia ulicznego oraz wycinkę drzew
i krzewów. Wykonanie wnioskowanego chodnika
o parametrach, zgodnych z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie, prowadzi do sytuacji,
że chodnik ten nie zostanie w całości
usytuowany na działce gminnej nr 3780/13,
a do jego realizacji konieczne byłoby
zajęcie działek prywatnych

56 800,00 zł

brak oceny stanu technicznego i istniejącej
infrastruktury oraz konieczność uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego na napełnienie stawu

Wnioskodawca: Tadeusz Żymełka
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ParuszowiecPiaski

17.3

Wycieczka rodzinna do parku
rozrywki i edukacji w Zatorze

Zorganizowanie jednodniowej wycieczki
mieszkańców dzielnicy (rodziny z dziećmi 4-16 lat,
lub osoby samotnie wychowujące dzieci) do Zatoru.
Wnioskodawca: Karina Mańka-Nowrot
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21.1

Budowa chodnika przy
ul. Widok od skrzyżowania
z ul. Karłowicza do
skrzyżowania z ul. PCK
i dalej do skrzyżowania
z ul. Różańskiego

Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Widok
w kierunku ul. PCK, od skrzyżowania ulic Karłowicza
i Widok do skrzyżowania ulic Widok i PCK,
o długości ok. 150 m.
Wnioskodawca: Andrzej Hajduk

Rybnik-Północ
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21.4

Rekultywacja Stawu - czyli
miejsce do wypoczynku
i spacerów dla mieszkańców
dzielnicy Rybnik-Północ

Przywrócenie osuszonego kilka lat temu stawu oraz
zagospodarowanie terenu wokół niego poprzez
wyczyszczenie terenu, umocnienie brzegów,
stworzenie miejsc bezpiecznego zejścia nad wodę,
napełnienie zbiornika oraz montaż małej
infrastruktury parkowej.
Wnioskodawca: Kamil Jakubiak
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Smolna

22.2

brak

Projekt dotyczy wykonania miejsc postojowych wjazd od ul. Rolniczej

65 000,00 zł

niedoszacowane koszty inwestycji, konieczność
wycięcia 27 drzew, ponadto budowa
wyjazdu na ul. Rolniczą wzdłuż budynku nr 12
może spowodować konieczność
przebudowy słupa energetycznego i rozbiórkę dwóch
garaży lub przebudowę słupa oświetlenia ulicznego
i teletechnicznego (obiekty te znajdują się
na trasie planowanej drogi wyjazdowej)

6 000,00 zł

niedoszacowane koszty realizacji zadania,
brak możliwości realizacji projektu
na drogach publicznych

22 500,00 zł

proponowane działania są zlokalizowane
poza Rybnikiem (niezgodność z Regulaminem
budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika)

Wnioskodawca: Henryk Wodecki
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27.1

Ścieżki rekreacyjne
do uprawiania nordic-walking

Wytyczenie ścieżek rekreacyjnych do uprawiania
nordic-walking, zakup 20 szt. kijków
oraz organizacja nauki chodzenia
Wnioskodawca: Bronisław Drabiniok

Zebrzydowice
13

27.3

Wspólne wyjazdy jako szansa
na integrację mieszkańców
dzielnicy Zebrzydowice

Organizacja 6 wyjazdów integracyjnych (Istebna, Wisła,
Rudy, Żywiec, Wadowice, Świerardów-Zdrój)
dla mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice.
Wnioskodawca: Łukasz Widera

