2016-96262

załącznik nr 2 do protokołu

Liczba głosów oddanych na projekty lokalne poddane pod głosowanie w ramach
budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2017 rok
Nr dzielnicy

Liczba
głosów

Nr
projektu

Tytuł projektu

Lokalizacja

Opis

Kwota
wnioskowana

1

2

3

4

5

6

7

Integracja społecznokulturalna dzielnicy
Boguszowice-Stare

gabloty informacyjne:
1. skrzyżowanie ulic: Boguszowicka,
Małachowskiego, Gotartowicka,
działki nr 750/176 lub 753/177,
2. ul. Strażacka - Małachowskiego,
działka nr 1163/75,
3. ul. Małachowskiego 40,
działka nr 1030/113,
4. ul. Leona Kruczkowskiego,
działka nr 1604/9,
Boguszowice Stare

Projekt składa się z czterech powiązanych ze sobą części.
1. Wyposażenie remizy OSP w sprzęt niezbędny do organizowania
spotkań i wydarzeń lokalnych (sprzęt gastronomiczny, stoły i krzesła).
2. Organizacja Dnia Seniora: dla ok. 220 osób.3. Zakup i montaż
czterech gablot informacyjnych, służących do zamieszczania informacji
o charakterze kulturalnym, urzędu miasta, rady dzielnicy, parafii,
mieszkańców i grup lokalnych. 4. Zakup podestów scenicznych
i zadaszenia (namiot 3x3m) służących organizacji wydarzeń kulturalno
-sportowych. Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej,
wzrost aktywności, wspieranie inicjatyw mieszkańców.
Wnioskodawca: Bronisław Szmidt
uwaga: zmiana lokalizacji dwóch gablot

89 630,38

teren Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego nr 6,
ul. Małachowskiego 44,
działka nr 1923/113,
Boguszowice Stare

Projekt zakłada montaż stacji pomiaru pyłu całkowitego PM10
i PM2,5, która będzie się składać z urządzenia (stacjonarnego
monitora) zabudowanego w specjalnym pomieszczeniu
(kontenerze), zabezpieczającym go przed szkodliwymi
warunkami pogodowymi. Dane zmierzone przez urządzenie
będą wyświetlane na dwóch lokalnych tablicach świetlnych
oraz po podłączeniu do internetu będą mogły być wyświetlane
na tablicach świetlnych zlokalizowanych na przystankach
autobusowych w dzielnicy Boguszowice Stare,
czy też w sąsiednich dzielnicach. Dodatkowo wyniki pomiaru
mogłyby być umieszczane na stronie internetowej miasta.
Wnioskodawca: Anna Gruszka

58 000,00

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29,
Golejów

Projekt zakłada zakup sprzętu do mobilnej pracowni komputerowej
(25 komputerów mobilnych, szafa mobilna, projektor, kserokopiarka)
i utworzenie "kawiarenki internetowej" dla seniorów z terenu dzielnicy
Golejów. W założeniach projektu jest jego wartość międzypokoleniowa,
dzieci i młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 będą po
zajęciach szkolnych pomagać swoim dziadkom w "oswajaniu się"
z komputerem.
Wnioskodawca: Arkadiusz Trzebuniak

40 000,00

732

2.

2.
Boguszowice
Stare

87

5.
Golejów

176

1.

2.

Budowa dzielnicowej stacji
pomiaru stężenia pyłu
całkowitego
oraz pyłów PM 10, PM 2,5
wraz z transmisją danych

Cyfrowa szkoła dla juniora
i seniora - mobilna pracownia
komputerowa

56

5.
Golejów

31

30

362

3.

1.

4.

Doposażenie salki społecznej
w Golejowie

Gabloty informacyjne
w dzielnicy Golejów

Festyn integracyjny
na Grzybówce

1.

Tworzymy kulturę
- Gotartowice 2017

2.

Wymiana nawierzchni
bezpiecznej i modernizacja
placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 20
w Rybniku-Gotartowicach

6.
Gotartowice

178

Projekt zakłada wyposażenie lokalu społecznego przy
ul. Wiślanej 1 w dzielnicy Golejów dla mieszkańców celem organizacji
spotkań integracyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców.
W ramach projektu zostanie doposażony punkt sanitarny w umywalkę
i toaletę, zostaną zakupione krzesła i stoły dla 50 osób oraz stół
do tenisa stołowego, konsola play station z TV 40 " oraz nagłośnienie
sali (kolumny, wzmacniacz i mikrofon).
Wnioskodawca: Wojciech Niewelt

12 078,00

1. ul. Gliwicka,
działka nr 337/2
2. ul. Gliwicka,
działka nr 747/20
3. ul. Książenicka,
działka nr 1689/220
4. skrzyżowanie ulic
Komisji Edukacji Narodowej,
i Jarzębinowej, nr działki 730/70,
Golejów

Projekt zakłada montaż czterech gablot ogłoszeniowych zewnętrznych trzyskrzydłowych,
służących organizacjom działającym na terenie dzielnicy
oraz mieszkańcom Golejowa. Celem projektu jest poprawa jakości
informacji w dzielnicy. Proponowana lokalizacja gablot:
1. ul. Gliwicka, działka nr 337/2
2. ul. Gliwicka, działka nr 747/20
3. ul. Książenicka, działka nr 1689/220
4. skrzyżowanie ulic Komisji Edukacji Narodowej i Jarzębinowej,
nr działki 730/70
Wnioskodawca: Bogdan Skupień

15 498,00

ul. Podgórna, teren parku
rekreacyjnego Grzybówka,
Golejów

Projekt polega na realizacji festynu integracyjnego na Grzybówce,
mającego na celu stworzenie okazji do wspólnej zabawy
wszystkich grup społecznych dzielnicy: Stowarzyszenia
Mieszkańców Golejów XXI wiek, rady dzielnicy, OSP Golejów,
rencistów, emerytów oraz mieszkańców. W ramach projektu
będzie m.in. program artystyczny, muzyczny oraz poczęstunek.
Wnioskodawca: Wojciech Niewelt

11 300,00

budynek remizy strażackiej OSP
Gotartowice,
ul. Gotartowicka 21c,
działka nr 1200/108,
Gotartowice

Projekt polega na wyposażeniu w sprzęt nagłaśniający oraz AGD
pomieszczeń OSP, celem stworzenia miejsca, w którym organizowane
będą działania kulturalno-społeczne dla mieszkańców dzielnicy.
W ramach projektu OSP zostanie wyposażona w sprzęt nagłaśniający
(kolumny, mikser, mikrofony, odtwarzacz CD), oświetlenie oraz
sprzęt AGD (termosy, witryna chłodnicza, kuchnia elektryczna
z piekarnikiem elektrycznym, zmywarka, patelnia elektryczna,
taboret gazowy, garnki gastronomiczne) oraz krzesła bankietowe
metalowe w ilości 100 szt. i stoły bankietowe w ilości 12 szt.
Zaplanowano również modernizację pieca kuchennego węglowego
oraz zakup namiotu imprezowego szybko rozkładanego
ze ścianami oraz nadrukiem, o wymiarach 8 x 4 m, 25 szt. krzeseł
składanych i 5 szt. stołów stanowiących wyposażenie namiotu.
Wnioskodawca: Piotr Tkocz

68 992,60

ul. Wiślana 1,
Golejów

ul. Ziołowa 3,
działki nr 909/31, 503/31,
Gotartowice

Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni bezpiecznej wykonanej
z płytek gumowych EPDM na nawierzchnię bezpieczną montowaną
"in situ" - wylewaną bezspoinowo o grubości 45mm na powierzchni
200 m2. Projekt przewiduje również montaż urządzenia "bujak piłka".
Wnioskodawca: Lucjan Rugor

60 270,00

353

261

105

Sporty ekstremalne
w Niedobczycach - budowa
skateparku

ul. Barbary 23,
działka nr 3313/155,
teren obok boiska wielofunkcyjnego,
za Domem Kultury
w Rybniku-Niedobczycach,
Niedobczyce

Projekt zakłada budowę skateparku na terenie znajdującym się obok
boiska wielofunkcyjnego w Niedobczycach. Prace polegać będą
na wyrównaniu terenu, zagęszczeniu podłoża, przygotowaniu podłoża
pod infrastrukturę sportową, budowę skateparku oraz obsianie trawą
przyległego terenu.
Wnioskodawca: Mariusz Węglorz

139 000,00

Minigolf, piłkarzyki, kręgle
na łące przylegającej do Orlika
i remont chodnika

ul. Górnośląska,
nr działki 3211/20,
teren przylegający
do Orlika,
Niedobczyce

Projekt polega na ogrodzeniu terenu trawiastego zlokalizowanego
przy Orliku, wyłożeniu kostką chodnikową środka, wykonaniu toru
do kręgli, pola do minigolfa, zamontowaniu piłkarzyków oraz
trzech ławek. Teren będzie oświetlony. Realizacja projektu wzbogaci
teren przy istniejącym Orliku, dając możliwość mieszkańcom aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Wnioskodawca: Krzysztof Kałużny

138 000,00

3.

Budujemy nie rujnujemy

ul. Paderewskiego 31a, b, c,
33, 35, 37 a, b, c, działka
nr 2919/137, 2766/142,
Niedobczyce

Projekt polega na utwardzeniu drogi, wykonanie chodnika
z kostki brukowej oraz rynny deszczowej
na ul. Paderewskiego 31a , b, c, 33, 35, 37 a, b, c.
Wnioskodawca: Janeta Zając
uwaga: projekt będzie wymagał uzgodnień z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków

140 000,00

2.

Bezpłatny angielski
dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych
w bibliotece publicznej filia nr 13 Niedobczyce

ul. Górnośląska 138,
filia nr 13 Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rybniku,
Niedobczyce

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
młodzieży oraz dorosłych o utrudnionym dostępie do nauki języka
angielskiego i zminimalizowaniu bariery językowej, która jest dużym
problemem dla seniorów. Projektem zostanie objętych 60 mieszkańców
dzielnicy Niedobczyce, podzielonych na 6 grup wiekowych, w tym dzieci
od 3 lat oraz dorośli - głównie seniorzy.
Wnioskodawca: Barbara Zemrys

21 996,00

Park im. H.Czempiela
przy ul. Barbary
w Niedobczycach oraz
przy ul. Barbary 22
w budynku świetlicy środowiskowej
prowadzonej przez Stowarzyszenie
"Uskrzydleni", Niedobczyce

Projekt zakłada realizację dwóch działań skierowanych bezpośrednio
do rodzin i dzieci zamieszkujących teren Niedobczyc: Pikniku Rodzinnego
oraz cykl zajęć artystycznych i sportowych. W ramach pikniku rodzinnego,
zaplanowanego na okres wakacji w parku im. H. Czempiela, odbędzie się
wiele atrakcji dla dzieci (trampolina, zjeżdżalnia, suchy basen
z piłeczkami, poczęstunek, występ klauna, konkursy, zabawy dla
dzieci: zabawy ruchowe, strzelanie z łuku, rzut do celu, wspinaczka,
występy zespołów muzycznych). W ramach zajęć artystycznych odbędą
się cztery spotkania dla dzieci, które będą realizowane na terenie świetlicy
środowiskowej w Niedobczycach z zakresu: decoupage, wikliny
papierowej, wzornictwa biżuterii oraz zajęcia sportowe.
Wnioskodawca: Gabriela Szulik

20 000,00

1.

5.

13.
Niedobczyce

76

75

4.

Aktywne Niedobczyce

207

21.
Rybnik-Północ

127

18

26.
Zamysłów

269

2.

1.

3.

3.

"Wiśniowiec - miejsce
spotkań i aktywnego
wypoczynku"

Miejski Ogród Społeczny
"Podwórko"

"Extremalny Festyn Rodzinny Północ łączy pokolenia"

Kulturalny Zamysłów integracja mieszkańców
poprzez sport i kulturę

Park Wiśniowiec,
działka nr 4106/41,
Rybnik-Północ

Projekt polega na stworzeniu miejsca nazwanego "Centrum Sportów
Ekstremalnych Wiśniowiec", jako przestrzeni dla spotkań wspierających
dotychczasową aktywność osób korzystających z obecnej infrastruktury
oraz pozostałych osób. W pierwszej fazie projekt zakłada opracowanie
koncepcji zagospodarowania z udziałem przedstawicieli wszystkich
zainteresowanych grup oraz montaż sceny i obiektów małej
infrastruktury (ławki, kosze).
Wnioskodawca: Kamil Jakubiak

50 000,00

teren zielony (dawny plac zabaw)
przy zbiegu ulic: Gliwickiej
i Karłowicza, działka nr 4365/5,
Rybnik-Północ

Projekt zakłada stworzenie ogrodu miejskiego, który będzie miejscem
do odpoczynku, spotkań, rekreacji, działań artystycznych, kulturalnych,
ekologicznych i edukacyjnych. Ma to być naturalny plac zabaw
z wykorzystaniem kształtu terenu, elementów pochodzących z przyrody
oraz recyklingu (np.: pniaki, palety, itp.). Ogród ma stanowić obszar
przeznaczony do sadzenia i uprawy roślin przez mieszkańców.
Projekt zakłada również organizację warsztatów i spotkań o charakterze
ekologicznym, plastycznym i architektonicznym raz w miesiącu,
przez cały rok.
Wnioskodawca: Magdalena Biedrończyk

55 000,00

Park Wiśniowiec,
działka nr 4106/41,
Rybnik-Północ

Projekt ma na celu połączenie organizacji dwóch imprez: rodzinnego
festynu organizowanego przez radę dzielnicy i Festiwalu Sportów
Ekstremalnych "Extrem Day". W ramach projektu odbędą się
występy zespołów, konkursy i zabawy oraz organizacja zawodów
Extreme Day. Działanie będzie skierowane do wszystkich mieszkańców:
osób młodych, jak również seniorów.
Wnioskodawca: Kamil Jakubiak

40 000,00

boisko przy ZSP nr 9,
ul. Wodzisławska 123,
polana w Lesie Nacyńskim,
Użytek Ekologiczny Okrzeszyniec,
Rajzapunkt,
ul. Pełczyńskiego,
tereny wzdłuż rzeki Nacyny,
Zamysłów

Celem projektu jest szeroko pojęta integracja mieszkańców poprzez
następujące przedsięwzięcia: zimowisko styczeń/luty 2017 - organizacja
ogniska dla dzieci i młodzieży, kulig; Bike Race Zamysłów (kwiecień)
- wyścig rowerowy wokół Zamysłowa (ok. 12 km), wręczenie pucharów
i nagród, after party; Festyn Zamysłowski (maj/czerwiec) z atrakcjami
dla dzieci (dmuchane zamki, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, duże
maskotki, gry i zabawy, konkurs strongman i stronwoman Zamysłowa,
gwiazda wieczoru; Rajd rowerowy Szlakiem Zamysłowskich Zabytków
- III edycja, wspólne ognisko; EkoPiknik - pikni rodzinny na terenie użytku
ekologicznego Okrzeszyniec (sierpień), budowanie wiaty, porządkowanie
terenu wokół "źródełka"; 50 Plus Bus (wrzesień) - wyjazd klubu seniora
do Wrocławia; Mikołajki (grudzień) - wyjście do kina dzieci
przedszkolnych i szkolnych oraz słodki upominek; spotkanie opłatkowe
dla najstarszych Zamysłowian (grudzień).
Wnioskodawca: Przemysław Dorczak
uwaga: projekt możliwy do realizacji poza wyjazdem seniorów do Wrocławia

69 900,00

130

2.

Zakończenie rozbudowy
projektu Rajzapunkt

ul. Pełczyńskiego,
nr działki: 1985/6,
Zamysłów

Projekt polega na umieszczeniu na terenie działki w sąsiedztwie wiat oraz
utwardzonego terenu, które powstały w poprzednich dwóch etapach
budżetu obywatelskiego, urządzeń rekreacji - ścianki wspinaczkowej
i boiska do gry w siatkówkę plażową. Ścianka wspinaczkowa
do wspinaczki poziomej, zewnętrznej o wysokości 3,5 m, długości 10 m,
wyposażona w chwyty, zadaszenie zabezpieczające urządzenie oraz
nawierzchnię amortyzującą upadki. Boisko do gry w siatkówkę plażową
o wymiarach 16 x 8m (przygotowanie nawierzchni z rezerwą - całkowity
faktyczny obszar wymagający przygotowania 18 x10 m). Wykorytowanie
gruntu o ww. wymiarach na głębokości 30 cm, wyłożenie geowłókniną
i wypełnienie piaskiem płukanym. Zamontowanie dwóch słupów
na siatkę na wysokości 240 cm. Projekt przewiduje również
wyplantowanie terenu i nasadzenie co najmniej 20 szt. drzew alejowych.
Wnioskodawca: Marcin Bartosz

"Edukacyjny zakątek" edukacja, zabawa, integracja
w ogrodzie

Przedszkole nr 6,
ul. Nacyńska 6,
nr działki: 1425/60,
Zamysłów

Projekt ma na celu utworzenie miejsca do nauki, zabawy oraz integracji
dzieci i rodziców na wolnym powietrzu. Projekt przewiduje zamontowanie
zadaszonej wiaty z miejscami do siedzenia, zamontowanie tablic
edukacyjnych do prowadzenia lekcji w plenerze,
oraz obsadzenie terenu obok wiaty roślinami kwitnącymi i krzewami.
Wnioskodawca: Magdalena Lapczyk

26.
Zamysłów

32

1.

70 000,00

28 539,49

