
Dodatkowa lista zadań kierowanych do realizacji w 2017 roku 

Osiedle Zadanie Opis 
Szacunkowy 
koszt zadania 

Liczba 
głosów 

ważnych 

Kwota pozostała: 210 890 zł 

CZECHOWICE 
Sala dla 

dzieci 

Wyposażenie sali przy siedzibie Rady Osiedla w stoliki i 

krzesełka, domek zabaw dla dzieci, stół do gry w 

piłkarzyki oraz w cymbergaja. 

2 500,00 zł 13 

BOJKÓW 
Połączenie 

ulic 

Utwardzenie kruszywem przedłużenia ul. Miodowej o 

długości ok. 130 m w celu połączenia z ul. Św. Brata 

Alberta. 

90 000,00 zł 71 

ZATORZE Biblioteka 

Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt komputerowy z 

oprogramowaniem, czytniki e-booków, meble do kącika 

dla dzieci, komputerowe programy i zabawki 

edukacyjne, filmy i bajki dla dzieci na DVD. 

40 000,00 zł 337 

ŁABĘDY 
Remont 

komisariatu 

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców 

Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba 

Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, 

malowanie i wymiana stolarki drzwiowej. 

35 000,00 zł 41 

OBROŃCÓW 

POKOJU 
Parking 

Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju przy 

Szkole Podstawowej nr 39. 
30 000,00 zł 52 

WÓJTOWA 

WIEŚ 

Zdrowy 

kręgosłup 

Organizacja cyklu zajęć rekreacyjno-sportowych dla 

mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 
3 600,00 zł 32 

 

 Po ustaleniu wyników głosowania oraz rozdysponowaniu puli podstawowej i puli dla aktywnych (zgodnie z §17 i 

§18 Załącznika nr 3 do zarządzenia PM – 2262/16), pozostało 210 890 zł.  

 Prezydent Miasta zadecydował o podziale tej kwoty w następujący sposób: kolejno z osiedli, uwzględniając 

aktywność mieszkańców, wybrano po jednym – nieskierowanym wcześniej do realizacji – zadaniu, które uzyskało 

najwyższą liczbę głosów ważnych. Jednocześnie szacunkowy koszt zadania nie mógł przekraczać pozostałej 

kwoty do rozdysponowania. 

 

 

Kwota niewykorzystana w ramach budżetu obywatelskiego - 9 790 zł. 
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