
Gliwicki Budżet
"5" Obywatelski

Gliwice, 20 kwietnia 2018 r.

DYREKTOR URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

OGŁASZA

listę zadań wstępnie zakwalifikowanych do głosowania w ramach procedury

budżetu obywatelskiego prowadzonej w 2018 r.

Ostateczna lista zadań zostanie opublikowana do 28 maja 2018 r., po zakończeniu

procedury odwoławczej.

Wybrane przez mieszkańców zadania z tego wykazu zostaną zrealizowane w 2019 r.

Osiedle Baildona

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu j i 315 409

Przewidywan
Lp Nazwa zadania Nlimer Krótki opis zadania koszt zadaniay

. wniosku
w złotych

Budowa miej sc postojowych o nawierzchni
Miejsca z kostki betonowej przy ul. Franciszkańskiej

1' postojowe 103 na odcinku od ul. Paulińskiej do Św. 287 000
Cecylii.
Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej

2_ Budowa 107 na odcinkulod ul. Bł. Czesława 240 000
ChOdmka do Modrzejewskiej.

Remont parkingu i drogi dojazdowej
3. Parking 131 w Lesie Komunalnym przy Zameczku 250 000

Leśnym.
Doposażenie ZSP-6 w zestawy

Sprzęt multimedialne, sprzęt do narciarstwa
4. multimedialny 226 biegowego i biathlonu oraz zakup urządzeń 161 000

i sportowy zabawowych do ogólnodostępnego ogrodu
przy przedszkolu.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

5 Warsztaty 3 59 obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800
' dla młodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności

pierwszej pomocy.
Modernizacja Modernizacja oświetlenia ui. Królewskiej

6. , . . 393 Tamy na odcinku od ul. Baildona 107 000
oswwtlenla - -do Robotniczej. W

SUMA l 085 800
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Osiedle Bojków

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 173 975

Przewidywany

Lp. Nazwa zadania Nlimer Krótki opis zadania koszt zadania
wniosku

w złotych
Wykonanie balustrad mostku,

l Zagospodarowanie 007 posadzenie 6 drzew oraz ustawienie 20 000
' łącznika 2 ławek wzdłuż łącznika ul. Żytniej

z Rolników.
Rekonstrukcja kapliczki św. Jana

. Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą
Rekonstrukcja . ,

2. ka “elki 013 oraz zagospodarowanie terenu wokoł 98 000
p - przy ul. Rolników pomiędzy nr 326

a 300.
Budowa Wykonanie oświetlenia na

3. , . . 156 ul. Koniczynowej i Jeziornej przy 66 000
oswnetlenia . .

zastosowaniu lamp solarno-WIatrowych
Dodatkowe oznakowanie przejść dla

4 ?miśek 157 Eœäššiäšiiim'êig ?Lii?0123203502 00 000
' dla pieszych + 182 p y

ul. Rolników z Łanowa, Knurowskiej
z Rolników, Bojkowskiej z Rolników.
Budowa toru do jazdy na rolkach

5. Tor rolkowy 160 i rowerkach dla dzieci i młodzieży 170 000
na terenie parku w Bojkowie.
Przeprowadzenie całorocznych
warsztatów artystycznych, pokazów

6. _ Z?”'im 161 filmowych, spotkań z ekspertami 10 000
w bibilotece ,_ _ . ., .

roznych branz oraz turniejow gier
planszowych dla dzieci i dorosłych.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

7. Pierwsza pomoc 167 przedmedycznej dla różnych grup 4 200
wiekowych.
Wykonanie oświetlenia na ul. Zielnej,

Budowa nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej
8. , . . 131 . . . 66 000

oswœtlenia l Glebowej przy zastosowaniu lamp
solamo-wiatrowycli. i
Warsztaty historyczne na temat i

warsztaty industrializaqi Śląska, r011 çlimc w tym 1

9. . 250 proceSIe oraz warsztaty robotek 12 000
historyczne .

- ręcznych, podczas rejsu po Kanale
Gliwickim dla 200 osób w 4 grupach.
Wybrukowanie terenu przy poczcie

10' Zagospodarowanie 269 przed budynkiem przy ul. Łanowej 2 63 000
placu u montaz ławek 1 stejaka na rowery

oraz tablicy historycznej dzielnicy.
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Organizacja bezpłatnego udziału
60 seniorów w wydarzeniach

11 Wydarzenia 349 artystycznych - 2 spektaklach 16 000
' dla seniorów teatralnych, 2 koncertach muzycznych

oraz 1 seansie filmowym na terenie
Gliwic z dojazdem.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

12. Warsztaty_ 362 obejmujące m.11): elementy pracy 40 800
dla młodzwzy w grupie, radzenia sobie ze stresem

i umiejętności pierwszej pomocy,

SUMA 626 000

Osiedle Brzezinka

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 165 351

Przewidywany
Lp. Nazw? Nu.“ler Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
w złotych

Doposażenie placu zabaw przy
1 Street 236 ul. Łódzkiej/Olsztyńskiej/Gnieźnieńskiej/ l 65 000

' workout Rzeszowskiej o nowe urządzenia sportowe
street workout do kwoty 165 000 zł.
Organizacja dla 50 mieszkańców osiedla

. . wycieczek do najciekaWSZych miejsc
2' Wymaz“ 254 w Gliwicach (Palmiarnia, Muzeum, rejs 8 500

po Kanale Gliwickim).

SUMA 173 500

Osiedle Czechowice

Kwota przenaczona na realizację zadań w osiedlu I 129 493

Przewidywany
Lp. Nazw? N'lmer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania WlllOSkll
w złotych

Siłownia Budowa siłowni zewnętrznej przy
1' zewnętrzna 341 ul. Nad Łąkami. 60 000

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,
Warsztaty obejmujące min. elementy pracy w grupie,

2. . . 364 . . . . . , . 40 800
dla mlodzuezy radzenia sobie ze stresem 1 umlejętnosm

pierwszej pomocy.

SUMA 100 800
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wakacyjną.

Osiedle Kopernika

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 328 109

Przewidywany
Lp. Nazw? quer Krótki opis zadania koszt zadania

zadanla WIllOSkll
w złotych

Utwardzenie nawierzchni placu targowego
1. Plac targowy 088 (15m x 15m), drogi dojazdowej i chodnika 80 000

przy ul. Kopernika.

. Budowa miejsc parkingowych dla
2' Parking 089 samochodów osobowych przy ul. Kopernika. 328 000

Odbudowa szkolnego, ogólnodostępnego
Boisko boiska trawiastego (37m x 64m) przy ZSP-2

3. . l 11 i. . . . . 150 000
trawnaste - odtworzenie nawrerzchnl, odwodnienie,

montaż piłkochwytów, oświetlenia i ławek.
Budowa Wykonanie oświetlenia na ul. Gajowej

4. , . . 152 i części Pod Borem przy zastosowaniu lamp 144 000
oswnetlema .

solarno-wratrowych.

. Montaż dodatkowych ławek
5' Law“ 223 przy al. Ks. S. Witaszka. 10 000

6_ Miejsca 244 Budowa zatoki parkingowej wzdłuz łącznika 60 000
pastelowe ul. Bereniki 1 Kopermka.

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,
Warsztaty obejmujące m.in. elementy pracy w grupie,

i 7. . . 358 . . . . . , . 40 800
dla mlodzuezy radzenia soble ze stresem 1 umrejętnosm

pierwszej pomocy.

SUMA 812 800

Osiedle Ligota Zabrska

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 156 565

Przewidywany
Lp. Nazw? Nlimer Krótki opis zadania koszt zadania

zadanla wniosku
w złotych

Zabudowa detektorów wykrywających
rowerzystów na dwóch przejazdach

I_ Detekcja 010 dla rowerow wiobręble skrzyzowanla 120 000

rowerzystow ul. Kojawsklej 1 Panewmckrej wraz
z montażem liczydła rowerowego
z wyświetlaczem.

2. Chodnik 189 Remont ?hedera pily “1' EPPW' CICheJ' 70 000
Ceglarsklej w sladZIe starej SCICZkl.

Fitness Organizacja zajęć fitness i aerobik dla
3. i aembik 218 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą 15 000
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4 Zajęcia 220 Organizacja zajęć sportowych dla dzieci 30 000
' sportowe i młodzieży - siatkówka, piłka nożna i taniec. i i

Rekultywacja skweru ?00-lecia Ligoty
5. Skwer 22l Zabrskiej, m.in. budowa nowej alejki, montaż 100 000

małej architektury i urządzeń do gier i zabaw.

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,
6 Warsztaty 373 obejmujące min. elementy pracy w grupie, 40 800

' dla młodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności
pierwszej pomocy.

SUMA 375 800

Osiedle Łabędy

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 425 002

Przewidywany
Lp. Nm? Nu.“ler Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
w złotych

Wykonanie do 10 miejsc postojowych
dla samochodów osobowych wzdłuż drogi

1 Budowa 135 dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 95 000
' parkingu + 311 3A-D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi

dojazdowej do budynków przy
ul. Kosmonautów 42A-D.
Remont nawierzchni jezdni, miejsc

. postojowych oraz doj ść do chodnika przy
2' Remont "My 192 ul. Poezji (odcinek długości ok. 150 mb 330 000

od ul. Zygmuntowskiej).
Wykonanie nowych miejsc postojowych

Miejsca w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania
3. . 197 z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem 240 000

postojowe . . . . . . . .
namerzchm istnlej ących miejsc postojowych
przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-1 1.

Budowa Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż
4. . . 266 chodnika łąCZącego ul. Wieniawskiego 66 000

ośwwtlema
z Przyszowska.

Siłownia Budowa siłowni zewnętrznej na terenie
5. 267 Piaskowej Doliny. 150 000

zewnętrzna

gm“ Budowa kompletu urządzeń sportowych typu
6. ` 268 street workout na terenie Piaskowej Doliny. 110 000

workout

Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy
7' zajecia 276 filmowe, spotkania zekspertami różnych 23 000

w bibliotece branz oraz turnieje gier planszowych
dla dzieci i dorosłych.
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Kurs Kurs samoobrony dla kobiet,
8. 277 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem. 10 000

samoobrony

Remont ul. Majakowskiego polegający
9. Remont ulicy 278 na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni 410 000

i chodników.
Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby

10. Zumba 279 dla 15 kobiet. 10 200

Remont Remont chodnika przy ul. Partyzantów
11. . 280 na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej. 140 000

chodnika

Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet
12. Aqua aerobik 302 w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca 23 000

do listopada (z przerwą wakacyjną).

Remont nawierzchni jezdni, chodników
. i miej sc postojowych przy ul. Kosmonautów

13' Rem“ “"“y 309 (II etap) na odcinku od budynku nr 54 370 000
do 50A.

B dowa Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż
14. chtdnika 313 ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu 240 000

Biedronka do ul. Pułaskiego.

Oznakowanie przejść dla pieszych
., . aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami

Przejscia . . .
15. dla ies? ch 314 słonecznymi przy ul. Przyszowskiej (sklep 60 000

p “y Biedronka) oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców
Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.

. . Wykonanie zatok postojowych
16. 21:21.?: +311;] do parkowania równoległego z kostki 160 000

P 1 “ brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich.

17 B"“1““ 316 Biuiowza'iiaómjąiiš kięisim Chedmka “dhm 160 000
' chodnika +193 '1' 0°] 550 5 ° '

Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
18. Plac zabaw 318 400 000

Utwardzenie Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytarm
19. 319 azurowyml. 150 000

placu

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni
20. Remont ulicy 321 i chodników ul. Waryńskiego. 420 000

w r Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych
21. . mz “W 323 podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 14 000

historyczne ,
osob w 5 grupach.

Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych
Tenis stalowy ` zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci

22' dla dzieci 324 z osiedla w wieku szkolnym w Centrum 16 000
Sportowo-Kulturalnym "Łabędź".
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Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch

23. Gimnastyka 329 gmp ““3““th 67+ ' 3.57 9° 25 “ób: . 9 500
raz w tygodniu po godzmie, przez 8 mleSIęcy
z wyłączeniem wakacji.

, Zaj ęcia z zakresu pierwszej pomocy
Pierwsza , .

24. pomoc 334 dla rożnych grup Wiekowych. 15 000

Gamo Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych
25. informactyhe 335 gablot informacyjnych, będących 6 000

y" w dyspozycji Rady Osiedla.

Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów
. w wydarzeniach artystycznych - 2

26. wyd“'ĆŁe'Ż'a 350 spektaklach teatralnych, 2 koncertach 16 000
dla semorow . . . .

oraz 1 seanSIe filmowym na terenie GllWlC
(z dojazdem).
Organizacja bezpłatnych imprez dla

lm re 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-
27. p . zy 351 Kulturalnym "Łabędź" i SM Stare Łabędy 30 000

dla seniorów . .
- koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania
ze specjalistami (np. prawo, zdrowie).
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

Warsztaty obejmujące m.in. elementy pracy w grupie,
28' dla młodzieży 372 radzenia sobie ze stresem i umiejętności 4D 800

pierwszej pomocy.

SUMA 3 714 500

Osiedle Obrońców Pokoju

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 222 125

Przewidywany
Lp. Nazw? Mime" Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
i w złotych

Budowa drogi dla rowerów i pieszych,

1. “wga 002 “imi“?miiy Prz?” ał' J' NTM?“ 197 000
rowerowa Jezroranskiego w rejonie stacji paliw,

łączącej ul. Tarnogórską z Przydrożną.
Liga Organizacja rozgrywek osiedlowej ligi

2' piłkarska 224 piłkarskiej dla dzieci do lat 13. 15 50°
warsztaty Cykl warsztatów „Rodzicielstwo bliskości

3. dla rodziców 228 w praktyce dla obecnych l przyszłych 3 000
rodzrcow.
Wykonanie miniparku botanicznego,

Park składającego się z drzew i krzewów
4. . 235 . . , , 15 000

botaniczny Ciekawych przyrodniczo przy ul, Obroncow
Pokoju.
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Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw
0 powierzchni 300 rn2 przy szkole na osiedlu

5. Plac zabaw 337 , , . . . . 175 000
Obroncow Pok0ju - wymlana nawrerzchnr,
nowe urządzenia.
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

Zajęcia (aqua aerobik, fitness, pilates, joga i inne)

6. sportowo 339 dla młodzieży i dorosłych, połączone 85 000
- rekreacyjne z wykładami z dietetyki i zdrowego trybu

życia.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

Warsztaty obejmujące nLin. elementy pracy w grupie,
7. . . 367 . . . . . . 40 800

dla mlodzrezy radzenia sobie ze stresem l umiejętnośm
pierwszej pomocy.

SUMA 531 300

Osiedle Ostropa

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 174 301

Przewidywany
Lp. Nazw? Nlimer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
w złotych

1_ Brukowanie 202 Wykonanie nawierzchni z kostki _brukowej 170 000
ulicy na całej długoscr ul. Marynarskiej.

Remont nawierzchni ul. Rybackiej
2. Remont ulicy 203 polegający na wykonaniu nawierzchni 128 000

niskonakładowej z asfaltobetonu.

Remo"t Remont nawierzchni chodnika
3. . 206 prowadzącego do przychodni lekarskiej 7 500

chodnika . .
przy ul. Lekarsklej 10.

I Remont zjazdu z ul. Daszyńskiego na drogę

4. Pnębudowa 207 przycmentarna przy Parafii Ducha Świętego 32 000
Zjazdu .

w OStTOple.
Zakup specjalistycznego sprzętu

Doposażenie ratowniczego dla OSP Ostropa -
5. 262 . , . . 21 500

OSP Ostropa motopompy, prądowmc, lancy gasniczej
i podpór stabilizujących.

SUMA 359 000
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Osiedle Politechnika

od strony ul. Czapli.

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 217 518

Przewidywany
Lp. Nazw? Nlimer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
w złotych

1. Rolki 155 Kmsjatdypąmlkm 30 000
dla 5 dz1e31ęcloosobowych grup.

. . Budowa pola do minigolfa przy
2. Minigolf 237 ul. Akademickiej_ 215 000

Spotkania i Cykl ogólnodostępnych 8 warsztatow
3. ze sztuką 253 rękodzrelmczych oraz 3 wydarzen 15 000

kulturalnych.
Rekultywacja skweru w rej onie ulic
Wrocławska/ArkońskafLutycka - m.in.

4' Skwer 274 budowa alejek, montaż małej architektury 150 000
oraz nasadzenia krzewów.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

Warsztaty obejmujące min. elementy pracy w grupie,
5. . . 360 . . . . . , . 40800

dla mlodziezy radzenia sobie ze stresem 1 umrejętnosm
pierwszej pomocy.
Organizacja spotkań tematycznych

Zajęcia dla seniorów z osiedla - wycieczki 7 100
6. , 374 . , . . . .

dla seniorów po m1esc1e, zajęma ruchowo-rekreacyjne,
spotkania edukacyjne.

SUMA 457 900

Osiedle Sikornik

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 381 581

Przewidywany
Lp. Nazw? Nlimer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
w złotych

. Organizacja całorocznych zajęć fitness
1' Fitness 074 dla mieszkańców osiedla na terenie SP 41. 17 000
2_ Nasadzenia 075 Nasadzeme 70 drzew i 30 krzewow na terenie 40 000

os1edla.
Dodatkowe oznakowanie przej ścia dla

3 Przejście 080 pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu 20 000
' dla pieszych z ul. Cyraneczki aktywnym znakiem D6

i wraz z panelami słonecznymi.
4. Chodnik 092 Remont chodmlca w okolicy placu zabaw 40 000

przy ul. Bekasa.
R 0m Remont nawierzchni chodnika na odcinku

5. chiazma 096 ok. 35 m wzdłuż skweru przy ñlii nr 5 MBP 18 000
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. . . Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia

6' Kw'etmkl 098 w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3. 3 000

strefa Zakup i instalacja na terenie SP 23

7. Młodego 332 Interaktywnych urzadzen edukacyjnych, _ 128 000
wykorzystujących ZJ aw1ska z zakresu ñzykl,

Naukowca . , , .
dla mieszkancow osredla.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

Warsztaty obejmujące min. elementy pracy w grupie,
8. . _ 365 . . . . . , . 40 800

dla mlodznezy radzenia sobie ze stresem 1 umiejętnosm
pierwszej pomocy.

SUMA 306 800

Osiedle Sośnica

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 493 538

Przewidywany

Lp. Nazw? Nijmer Krótki opis zadania koszt zadania
zadania wniosku

w złotych

1' Budowa 070 Budowa ok. 15 nowych miejsc postojowych 250 000

parkingu dla aut osobowych przy ul. Przyszłoscr.

. Remont nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej
2' Remont "hey 120 na odcinku od ul. Pustej do Niedurnego. 410 000

3 Budowa 126 Budowa chodnika i zatok postojowych przy 394 000

' chodnika ul. Młodzieżowej (po stronie nieparzystej).
Im re“ Organizacja cyklu imprez w filii nr 16 MBP

4. . p . " 127 - teatrzyki, spotkania z twórcami literatury 15 000
w bibliotece . .

współczesnej, warsztaty 1 zabawy.

. Zajęcia dla pań 30+ z aqua aerobiku 2 razy
5. Aqua aerobik 128 w tygodniu na basenie ”Napalm. 25 000

6_ Silowma 139 Wykonanie Siłowni zewnętrznej przy 100 000

zewnętrzna ul. Bema 20 - 28.

B dowa Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów

7. u . 215 na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej 185 000
chodnika .

- strona nieparzysta.

8. Miejsca 301 Budowa miej sc pOStOJOWYCh przed 190 000

postojowe cmentarzem przy ul. Cmentarnej.
Zaj ecia taneczne dla 40 dzieci w sali SP 21,

za. ia prowadzone przez 2 instruktorów, w dwóch

9. ”i“ 330 grupach po godzinie 2 razy w tygodniu, 36 800
taneczne . . , . .

od stycznia do czerwca 1 od pazdmemika
do grudnia.
Zajęcia taneczne i fitness dla 40 dorosłych

10. Fitness 33l mleszkanpow osredla wsah SP 21,' dwa razy 30 000

I taniec w tygodmu (z wyłączeniem wakacji
i września).

10
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24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,
1 l Warsztaty 355 obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800

' dla młodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności
pierwszej pomocy.

SUMA 1 676 600

Osiedle Stare Gliwice

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 247 913

Przewidywan
Lp. Nazw? Nu.“ler Krótki opis zadania koszt zadaniay

zadania wniosku
w złotych

Montaż nowego aktywnego znaku D-6
l Przejście 153 z diodami LED wraz z czujnikami ruchu 20 000

' dla pieszych wykrywającymi pieszego w rejonie przej ścia
dla pieszych przy ul. Kozielskiej 135.
Organizacja zajęć sportowo~rekreacyjnych

2 Zajęcia l 65 dla mieszkańców osiedla - wspinaczka, 90 000
' sportowe sztuki walki, aqua aerobik, joga, pilates, cross

trening.
Liga piłki Organizacja zajęć piłki nożnej oraz trzeciej

3. . . 173 edycji ligi piłkarskiej dla dzieci i młodzieży 30 000
noznej . . .

na bcisku na terenie osœdla.
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

4 Zajęcia 174 skierowanych do różnych grup wiek0wych, 105 000
' sportowe prowadzonych przez wykwalifikowanych

trenerów.
S"efa Rozbudowa strefy relaksu między ul. Sadowa

5. relaksu 175 a SDKPiL o nowe urządzenia sportowe 245 000
i zabawowe do kwoty 245 000 zł.

Remont Wykonanie nowej nawierzchni z kostki (wraz
6. drugi 194 z niezbędną podbudową) drogi wewnętrznej 247 500

w rejonie ul. Kozielskiej 218 - 220.
Organizacja 4 wieczorkow tanecznych

7 Zajęcia 248 połączonych z warsztatami tanecznymi dla 24 000
' taneczne 500 mieszkańców osiedla, w szczególności

w wieku 40+.
Ćwiczenia ruchowe z użyciem pierścieni

8_ Ćwiczenia 255 wibracyjnych dla seniorów 60+, I 1 O 000
dla scmorow raz w tygodniu przez 6 mleSIęcy w dwoch

grupach po 25 osób.
i Zajęciajudo dla 15 dzieci wraz

9. Judo 292 z opiekunami, raz w miesiącu po 1,5 godziny 4 000
w SP 27.

ll
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Organizacja zajęć judo z elementami
samoobrony i sztuki miękkiego padania

10' `Indo 293 dla dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat 19 000
w sali SP 27, dwa razy w tygodniu.

1L wspinaczka 2% Organizaqa 20 zajęc ze wspmaczkl dla d21ec1 16 000
w 2 grupach Wiekowych.

12' Oświetlenie 306 Doświetlanie siłowni przy ul. Sadowej. 5 000

Wycieczka Rejs kanałem z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla
13. . . 333 . , , . 5 000

Integracyjna dla 50 mieszkancow osredla.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

14' Warsztaty. 366 obejmujące mm. elementy pracy w grupre, 40 800

dla mlodzrezy radzenla sobie ze stresem 1 UIIIIBJętnOŚCI
pierwszej pomocy.

SUMA 861 300

Osiedle Szobiszowice

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 375 220

Przewidywany
Lp. Nazw? Nlimer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
w złotych

. Montaż samoobsługowej stacji napraw
Stacja rowerów wyposażonej w niezbędne narzędzia

1. napraw 09l . . . . 6 400
, y do pilnego serw1su roweru przy ul. Toszeckiej

rowerow ` . .
w rejonle ul. Uszczyka.

Liga Organizacja rozgrywek ligi piłkarskiej
2' piłkarska “8 dla dzieci do lat 7. 14 000
3_ Modernizacja 119 Montaz'Żl lamp hybrydowych przy ul. Sztabu 232 000

oswœtleula Powstanczego.
R t Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki

4. emo." 121 betonowej przy ul. Dziewanny od nr 2 162 000
chodnika

do ul. Mastalerza.
S t Doposażenie ZSP-ll w sprzęt sportowy,

5. pmę 140 min. do biegania na nartorolkach, służący 15 900
sportowy . . , .

WSzystklm mleszkancom osredla.
Wykonanie chodnika oraz nasadzenie drzew

6. Chodnik 209 na skwerze przy ul. Szobiszowickiej/ 20 000
Slusarskiej.

R t Remont nawierzchni chodnika w ciągu
7. emo.“ 210 ul. Szobiszowickiej po stronie numerów 290 000

chodnika .
nleparzystych.
Montaż dwóch ławek z oparciami wzdłuz

8. Montaż ławek 212 chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie 2 500
przychodni lekarskiej.

12
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Obywatelski

Cotygodniowe zajęcia aqua aerobiku
9. Aqua aerobik 251 na pływalni Delfin dla mieszkanek osiedla 10 000

po 30. roku życia.

. Or anizacja zaj ęć gimnastycznych dla

10. G'mMFty'f” 256 ngmób w wieku 60+, raz w tygodniu 8 000
dla semorow .

w sali ZSŁ. i
Remont Remont chodnika przy ul. Cechowej

11' chodnika 272 s.10-12_ 47 000
Sprzęt Wyposażenie ogrodu PM 36, wchodzącego

12. sportowo- 291 w skład ZSP-10, w ogólnodostępny sprzęt 30 000
rekreacyjny sportowo-rekreacyjny.

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,
Warsztaty obejmujące m.in. elementy pracy w grupie,

13. . . 357 . . . . . . 40 800
dla mlodziezy radzenia sobie ze stresem 1 umrejętnośm

pierwszej pomocy.

SUMA 878 600

Osiedle Śródmieście

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 410 793

Przewidywany
Lp. Nazw? Nlimer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania WlllOSkll
w złotych

Or anizacja raz w tygodniu zajęć zumby
1' Z“m'" 04l dlagls kobiet w wieku 50+. 15 00°

Raz w tygodniu warsztaty artystyczne
2. wannny 101 z fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP 11 000

artystyczne plzy ul. Barlickiego 3.
3. Monitoring 104 Objęcie monitoringiem zewnętrznym terenu 55 000

zewnętrzny SP 9.
Zajęcia praktyczne z fizyki, chemii

4 Zajęcia 105 i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, 45 000
' laboratoryjne wypełniające wolny czas w sposób aktywny,

rozwijający i integrujący środowisko lokalne.
Zajęcia taneczne - tango na świeżym

5 Zajęcia 162 powietrzu dla dorosłych - przeprowadzone 5 100
' taneczne w bliskim sąsiedztwie kawiarni

przy ul. Mikołowskiej 4A.
Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn

6 Kurs 338 w różnym wieku - 16 dwugodzinnych zajęć 25 000
' samoobrony dla kobiet i 16 dwugodzinnych zajęć

dla mężczyzn.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

7 Warsztaty 37l obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800
' dla mlodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności

pierwszej pomocy.

196 900SUMA

13
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Osiedle Trynek

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 477 861

Przewidywany
Lp. Nazw? N“.mer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
w złotych

_ Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
1. Plac zabaw 019 przy ul. Młodych Pamotów 9' 50 000

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
2_ Plac zabaw 020 przy ul. Cichociemnych 7-9 (dawna 70 000

Zubrzyckiego).

. Wykonanie oznakowania poziomego
Oznakowanlc . . . .

3. arki“ “ 021 1 plonowego na placu postOJowyrn na terenle 8 000
p g SM Zwirki i Wigury.

4. Alej ka 023 Brukowanle alejki dla pieszych 70 000
przy ul. Kusocmsklego 8-14.

Remont Przebudowa parkingu pomiędzy
5. . 024 ul. Modelarzy (dawna Fornalskiej) 350 000

parkingu ., .
a Kusocmsklego.

Budowa Montaż oświetlenia hybrydowego wzdłuż
6. Oświetlenia 028 chodnika między budynkami przy 1 l 000

ul. Gwarków 22-24 i Gwarków 26A-B.
Stworzenie przed budynkiem ZSP-3

7. Strefa gier 047 OgOhiOdOStępnçj smify Z Welk°f°rmamyml 35 000
gramr edukacyjnym: - m.1n. szachownica,
klasy, chińczyk, alfabet.

. . Brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy
8' Mejk] O49 blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118. 190 000

Zakup sprzętu sportowego dla treningów
Sprzęt , . .

9. S 0mm_ 052 ogolnorozwmowych orgamzowanych przez 12 000
p y Radę Osiedla w hali sportowej w ZSP- 1.

Zakup komputera i tablicy interaktywnej
10. KMP“.MY 054 dla filii nr 7 MBP oraz komputera dla ñlii 23 000

dla bibliotek
nr 15 MBP.
Rozgrywki ligowe dla dzieci w wieku

11 Miniliga 068 wczesnoszkolnym z drużyn szkolnych, 9 000
' piłka rska klubowych i amatorskich na obiektach

sportowych osiedla.
Montaż samoobsługowej stacji napraw

Stacja rowerów przy ul. Żwirki i Wigury, obok
12. napraw 082 wypożyczalni rowerów miej skich, 6 400

rowerów wyposażonej w niezbędne narzędzia
do pilnego serwisu roweru.

. . Organizacja zajęć tai chi chan dwa razy
13' Tal Cl" 151 w tygodniu dla 30 seniorów. 40 000

14
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Obywatelski

Budowa parkingu na ok. 27 stanowisk
Budowa pomiędzy linią garaży a budynkami

14' parkingu 196 przy ul. Cichociemnych 10-12 380 000
(dawna Zubrzyckiego).

Turniej Turniej dla mieszkańców osiedla
15' e-sportowy 258 o mistrzostwo Gliwic w grze FIFA 2019. 15 000

Budowa Budowa miejsc postojowych oraz chodników
16. parkingu 259 na działce przy ul. Piastowskiej. 105 000

i chodników
Remont Remont miejsc postojowych przy

17. miejsc 273 ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt 210 000
postojowych betonowych na nową nawierzchnię z kostki.
warsztaty 24 zajęcia aktywlzujące dla młodZIezy, .

obejmujące m.1n. elementy pracy w grupie,
18. dla 370 . . . . . , . 40 800

. . radzenia sobie ze stresem i mniejętnosm
mlodzwzy . .

pierwszej pomocy.

SUMA l 625 200

Osiedle Wilcze Gardło

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 138 157

Przewidywany
Lp. Nazw? N'imer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania wniosku
w złotych

Modernizacja Wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED
1. . . 201 , . . , . 10 000

ośwretlema w celu dosw1etlema pl. Jasminu.
Z i . . Zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali przy
ajęcia . . .

. ul. Jasminu 2 - godzma aerobiku
2. rekreacyjno- 231 . . 48 000

s ortowe oraz godzmy tenisa stołowego
p lub Siatkówki dwa razy w tygodniu.

3' Siłownia 232 Doposazeme s1łownl zewnętrznej przy 30 000
zewnętrzna ul. Magnolii.
M nm Montaż dwóch ławek z oparciami przy ciągu

4. łał:ka ' 245 pieszym stanowiącym łącznik pomiędzy 2 500
ul. Magnolii a Krokusów.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

5 Warsztaty 363 obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800
' dla młodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności

pierwszej pomocy.

SUMA 131 300
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Osiedle Wojska Polskiego

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 361 827

. Numer . . . . Pnewmywally
Lp. Nazwa zadania . Krotki opis zadania koszt zadania

wniosku
w złotych

Remont nawierzchni drogi prowadzącej
1. Remont drogi 025 z ul. Kozielskiej do PM 5 iŻłobka 75 000

Miejskiego Oddz. V.
Modernizacja istniejącego boiska

. asfaltowe o do kosz kówki - ul. Kozielska
2' BUM“, 026 9l/Ordonš 8 (dawnayArmii Ludowej) - 160 000

na boisko wielofunkcyjne dla dzieci.
Przebudowa asfaltowego boiska do tenisa -

3. Boisko 027 ul. Kozielska 95/Ordona 8 (dawna Armii 160 000
Ludowej) - na boisko do koszykówki.
Konkurs na projekt strojów

4 Stroje O33 reprezentacyjnych dzielnicy dla dzieci 8 000
` dla dzieci z grup sportowych i artystycznych

działających na osiedlu oraz ich wykonanie.
Podnośnik Zamontowanie podnośnika schodowego

5' schodowa} 039 na potrzeby filii nr 9 MBP. 118 000

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych
6 Przejście 176 przy ul. Kozielskiej 80 - montaż 20 000

' dla piesi)“ch dodatkowych świateł ostrzegawczych
dla kierowców.

7' „tmk" 180 Modernizacja istniejącego boiska 360 000
sportowego przy al. Majowej.

“.3“nm `v Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych
8. _ i I ` 252 dla dzieci i dorosłych - florystyka, 14 000

ln'calynnc . .
filcowanie, cerarmka.

|,itrw`l1 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
9. i " 257 przedmedycznej dla seniorów z osiedla 1 000

wmu": w siedzibie Klubu Seniora.
Zorganizowanie zajęć fitness

10. Fit ness 261 dla mieszkańców osiedla - godzinne zajęcia 20 000
2 razy w tygodniu.

11. ecia ' 340 Organizacja dla mieszkańców osiedla 36 000
na “IH“'HI 144 zajęc na Sllowm.

Po 5 godzinnych zajęć muzykoterapii dla
12. Muzykoterapia 348 grup do 15 osób każda ~ gra na 3 300

dla semnrtm instrumentach, improwmaqa ruchowa
i ćwiczenia rytmiczne.
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24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,
13- Warsztaty ' 356 obejmujące [nin. elementy pracyw grupie, 40 800

dla mlodziezy radzema sobie ze stresem 1 um1ejętnoś01
pierwszej pomocy.

SUMA l 016 100

Osiedle Wójtowa Wieś

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 926

Przewidywany
Lp. Nazw? Nlimer Krótki opis zadania koszt zadania

zadania WlllOSkll
wzłotych

Budowa Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej
l. . . 017 do garaży i podwórek między ul. Długosza 102 000

ośwnetlema . .
1 Zamszy Czarnego.

2 Siłownia 031 Budowa siłowni zewnętrznej na ternie Pl. 80 000
' zewnętrzna Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla
Zajęcia mieszkańców osiedla w wieku 50+,

3. rekreacyjno- 164 prowadzone przez wykwalifikowanego 3 600
sportowe trenera, przez cały rok z wyłączeniem

wakacji.
Montaż Montaż ll ławek z oparciami przy

4. ławek 295 al. Mickiewicza na odcmku pomlędzy 14 000
ul. Daszyńskiego a Sobieskiego.

5 Wyklady 299 Zorganizowanie dwóch wykładów literackich l 000
' literackie w siedzibie Rady Osiedla.

Kurs tańca dla mieszkańców osiedla, dla
6. Kurs tańca 300 dzieci oraz dorosłych, po 20 osób w każdej 5 500

grupie, 4 razy w miesiącu.
Zaprojektowanie oraz wykonanie

Tablice i zainstalowanie wzdłuż alejki spacerowej
7. informacyjne 345 przy ul. Mickiewicza oraz Parku 39 000

Grunwaldzkim 6 tablic prezentujących
historię Osiedla Wójtowa Wieś.

8. Wycieczki 352 Cykl 5 wycieczek rowerowych dla 8 900
rowerowe mieszkancow osredla.

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,
9 Warsztaty 369 obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800

' dla młodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności
pierwszej pomocy.

SUMA 294 800
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Osiedle Zatorze

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 382 090

. Numer , . . . Przewmywaily
Lp. Nazwa zadanla . Kroth opis zadania koszt zadanla

Wlllüskll
w złotych

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej
Utwardzenie ogólnodostępnego fragmentu podwórka

1' podwórka 037 przy ul. Okrzei 27-29/Wandy 11-15/ 250 000
Wróblewskiego 22-26.

U . Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej
twardzenle , . , . ,

2. dwórka 038 ogolnodostępnej częsc1 podworka 40 000
po przy ul. Okrzei 8 1 8a.

3. Kurs 057 Kurs samoobrony dla kilkuset kobiet 20 000
samoobrony z OSIedla Zatorze.

Cykl 15 różnych tematycznie bezpłatnych
4. Warsztaty 058 zajęć rękodzielniczych w filii nr 17 MBP 1 1 000

oraz w siedzibie Rady Osiedla Zatorze.
10 wykładów w filii nr 17 MBP

5. wtiyb'gäfše 059 dla mieszkańców osiedla o tematyce 7 000
i i kulturalnej, turystycznej i zdrowotnej.

Silownia Budowa siłowni zewnętrznej
6' zewnętrzna 060 przy ul. Hoblera 10-12. 100 000

Wymiana Demontaż 4 ławek bez oparć oraz montaż
7. l 061 4 ławek z oparciarni na skwerze przy 5 000

awek . .
ul. Ponlatowsklego.

Zajęcia Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6
8. dla dzieci 063 miesiąca do 5 roku życia organizowane 15 000

w filii nr 17 MBP.
Wyposażenie auli w GCE w nagłośnienie

Wyposażenie oraz oświetlenie sceniczne - powstanie
9' auli 083 miejsca do tworzenia oferty edukacyjno- 37 000

rozrywkowej dla Zatorza.
Organizacja cotygodniowych zajęć w 5

10. Fitness 085 grupach w różnych rodzajach fitness 50 000
dla mieszkańców osiedla po 16. roku życia.
Modernizacja oraz dcposazenie placu zabaw

1 l. Plac zabaw 086 przy ul. Dąbrowskiego/ Lipowej/Św. 382 000
Bronisławy/Czarneckiego.
Cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci

12. foz:: 154 w filii nr 17 MBP oraz zakup sprzętu 6 800
fotograficznego dla biblioteki.

Przejścia Zainstalowanie nad dwoma przejściami
13. dla ies ch 179 w rejome SP18 aktywnego znaku D-6. 80 000

p Zy Wykonanie trzech przejść dla pieszych.

18
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Budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu
zabaw przy ZSP-12 - sztuczna nawierzchnia,

14' Plac zabaw 200 chodniki, nasadzenie zieleni, mała 376 000
architektura i zestawy zabawek.

Siłownia Doposażenie siłowni zewnętrznej
15' zewnętrzna 216 przy ul. Bienka o dodatkowe urządzenia. 40 000

Organizacja 4 wieczorkow tanecznych
Zajęcia połączonych z warsztatami tanecznymi

16' taneczne 247 dla 500 mieszkańców osiedla, 17 600
w szczególności w wieku 40+.
Warsztaty edukacyjno-ekologiczno~
rekreacyjne dla mieszkańców osiedla

17' Warsztaty 346 - zdrowe odzywanie, ekologla, 29 600
przygotowanie domowych potraw
i kosmetyków, recycling w życiu
codziennym.
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,

18 Warsztaty 361 obejmujące m.in. elementy prasy w grupie, 40 800
' dla mlodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności

pierwszej pomocy.
Zajęcia Zajęcia dla dzieci i młodzieży - warsztaty

19. edukacyjno- 394 artystyczne, perkusyjne, didżejskie, 57 900
rozrywkowe teatrzyki, spotkania z Planetarium.

SUMA l 565 700

Osiedle Żerniki

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 187 246

Przewidywany
Lp. ::giga &gii; Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Strefa Projekt i wykonanie do kwoty 187 tys. zł

1. ak ności 015 strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, górka i inne) 187 000
W przy ul. Żemickiej.
Budowa Budowa jednostronnego chodnika w ciągu

2. chodnika 171 ul. Śniadeckich na odcinku 148 000
od ul. Tarnogórskiej do Kadłubka.

I 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży,
3 wagina“ 368 obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800

' mł dz: . radzenia sobie ze stresem i umiejętności
o czy pierwszej pomocy.

SUMA 375 800
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` Gliwicki Budżet
Obywatelski

Kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonionych w procedurze
. . 6 000 000 zl

budzetu obywatelskiego

Łączny przewidywany koszt zadań zakwalifikowanych do głosowania 17 166 500

Harmonogram realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.:

- 20 kwietnia - ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania

oraz wyników weryfikacji wszystkich złożonych wniosków;

- do 27 kwietnia - składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków (zgodnie z

Zarządzeniem 11r PM 5537/17 Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 19 grudnia 2017 r.),

' 30 kwietnia do 21 maja - rozpatrywanie zażaleń;

- do 28 maja - ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;

° 4 do 25 czerwca - głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;

- 26 czerwca do 19 lipca - ustalanie wyników głosowania;

- 20 lipca - ogłoszenie wyników głosowania;

- 20 lipca do 28 września - kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania;

- IV kwartał- podsumowanie doświadczeń z 2018 r. i ustalenie założeń na rok kolejny.

Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej
wwwglggiceeu pod hasłem Gliwicki Budzet Obywatelski.

Dyrekior

Urzędu Miejs ' Gliwicach

Katarzy Ą iewoK
„/
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