GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI – koszty realizacji przykładowych zadań

Lp.

Rodzaj zadania

Nazwa zadania

Krótki opis zadania/przedsięwzięcia

Koszt zrealizowanego
zadania/przedsięwzięcia
[zł]
[zł]

1.

Infrastruktura drogowa

Remont podwórza

Utwardzenie terenu kostką brukową, odwodnienie, założenie trawników przy drodze
wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza iiZawiszy
Zawiszy Czarnego.

150 532

2.

Infrastruktura drogowa

Remont ulicy

Utwardzenie kruszywem na całej długości (ok. 200 m) ul.
uI. Piekarskiej.

124 311
311

3.

Infrastruktura drogowa

Remont chodnika

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 140 m przy
ul. Libelta (strona parzysta).

71
71 860

4
4.
'

Infrastruktura drogowa

Przejścia
Przejscia dla pieszych

Dodatkowe oznakowanie aktywnymi znakami informacyjnymi, zasilanymi panelami
słonecznymi, 3 przejść dla pieszych przez ul.
uI. Pliszki (w okolicy kościoła, na wysokości
placu zabaw przy ul. Bekasa).

52 078

5.

Infrastruktura drogowa

Przejście
Przejscie dla pieszych

Wybudowanie dodatkowego oświetlenia
oswietlenia przejścia
przejscia dla pieszych przy skrzyżowaniu
ul. Czapli i Czajki.

11
11 193

6.

Infrastruktura drogowa

Budowa chodnika

Budowa chodnika wzdłuż ul.
uI. Jagodowej na długości 100 m od skrzyżowania z ul.
Toszecką do stacji paliw.

24 528

7.

Infrastruktura sportowa

Pumptrack

170 450

8.

Infrastruktura sportowa

Odbudowa boiska

Wykonanie zapętlonego falistego toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i
deskorolkach w okolicy lodowiska Tafla.
Zmiana kształtu na prostokątny, przeniesienie istniejącego chodnika, rekultywacja
trawiastej nawierzchni oraz ustawienie piłkochwytów na boisku przy
ul. Pszczyńskiej 112-118.

9.

Mała architektura

Plac zabaw

Wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych
oraz ławek na placu zabaw przy ul. Bekasa.

98 400

10.

Mała architektura

Siłownia na wolnym powietrzu

Wykonanie dokumentacji projektowej, montaż 4 urządzeń siłowych oraz stołu do tenisa
przy ul. Warmińskiej.

136 992

11.

Mała architektura

Budowa podjazdu

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi
przy ul. Łanowej 2.

54 385

12.

Mała architektura

Budowa skweru

Budowa skweru i strefy wypoczynku wraz z oświetleniem terenu przy ul. Brzozowej,
pomiędzy budynkami nr 10 -16.

186 527

13.

Mała architektura

Plac zabaw iisiłownia
siłownia

Doposażenie placu zabaw przy ul. Magnolii o podwójną huśtawkę oraz siłowni o zespół
urządzeń typu parkour.

61
61 500

89 298

Lp.

Rodzaj zadania

Nazwa zadania

Krótki opis zadania/przedsięwzięcia

Koszt zrealizowanego
zadania/przedsięwzięcia

14.

Mała architektura

Plac zabaw

Zakup i montaż piłkochwytów, ścianki do graffiti, stołu do ping- ponga oraz stołu do gry
w piłkarzyki
piłkarzyki-- plac zabaw przy ul. Franciszkańskiej.

34 860

15_
15.

Modernizacja budynku

Modernizacja w SP 39

Modernizacja zaplecza sportowego. Wymiana instalacji, stolarki drzwiowej, posadzek,
tynków i okładzin ściennych, odmalowanie pomieszczeń, wymiana wyposażenia.

124 700

16_
16.

Doposażenie budynku
Doposażenie budynku

Doposażenie bibllioteki
Doposażenie bibllioteki

Zakup 4 komputerów
komputerow stacjonarnych
staCJonarnych (w tym 3 z ekranem dotykowym), laptopa irdrukarkr
drukarki
dla Filii
Frlrr nr 20 MBP.

23 673
23 673

17.

Sport i rekreacja

Zajęcia fitness

Zajęcia fitness iitreningi
treningi sportowe dla mieszkańców osiedla. Łączna liczba zajęć 380.

25 000

18.

Sport i rekreacja

Rozgrywki piłkarskie

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku 8, 10,12 lat na
Osiedlu Obrońców Pokoju.

7 730

19.

Sport i rekreacja

Aqua fitness

Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet, mieszkanek Łabęd.
Łącznie ok. 20 godzinnych zajęć.

4 500

20.

Sport i rekreacja

Zumba --fitness
fitness

Organizacja cyklicznych zajęć zumba --fitness
fitness dla 50 kobiet, mieszkanek Łabęd.
Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć.

4 900

21.

Sprawy społeczne

Imprezy w bibliotece

Zorganizowanie spotkań z pisarzami i podróżnikami, warsztaty plastyczne i spektakle
dla dzieci w Filii nr 9 MBP.

19 989

22.

Sprawy społeczne

Warsztaty rękodzieła

Organizacja zajęć rękodzielniczych dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla w Centrum
Sportowo-Kulturalnym "Łabędź".

10 780

23.

Sprawy społeczne

Angielski dla seniorów

Kurs j. angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych
2 godziny lekcyjne tygodniowo dla grup 65+ (po 25 osób).

8 641
641

24.

Sprawy społeczne

Kurs samoobrony

Kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla gliwiczanek.

8 900

25.

Sprawy społeczne

Internet dla seniorów

Szkolenie z obsługi komputera dla 30 seniorów, które mogłoby odbywać się
na terenie osiedla.

7 200

26_
26.

Sprawy społeczne

Rajdy rowerowe

Cykliczne rajdy rowerowe (6 rajdów) dla 15-osobowych grup seniorów
ze Starych Gliwic.

3 200

27.

Sprawy społeczne

Bliżej teatru

Organizacja nieodpłatnego udziału seniorów w pięciu spektaklach teatralnych 50 osób w wieku 65+.

10 500

