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Gliwice, 9 maja 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

wykaz zadań zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego

prowadzonej w 2016 r. Wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane w 2017 r.

Głosowanie rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 4 lipca 2016 r. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać tylko
jeden głos na jedno wybrane zadanie. Oddanie głosu na zadanie z jednej osiedlowej listy zadań wyklucza
możliwość oddania ważnego głosu na zadanie z innej osiedlowej listy zadań.
Wszelkie informacje na temat głosowania oraz budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie
www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki budżet obywatelski".

WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE PODDANE ZOSTANĄ POD GŁOSOWANIE:

Osiedle Baildona

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 1Ś4 909

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Zajęcia „3 Organizacja zajęć dla młodzieży na siłowni

1' Siłowni - dla 5 osób przez 6 miesięcy 1 raz w tygodniu. 3 000

Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej
Bezpieczne na przejściach dla pieszych po obu stronach

2- Skrzyżowanie wiaduktu pomiędzy ul. Robotniczą 70 000
i Franciszkańska.

Budowa wybiegu dla psów w rejonie
3. Wybieg dla psów ul. Brzozowej, pomiędzy budynkami nr 10 90 000

i 16.
Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż
uI. Franciszkańskiej - trzy punkty

4. Monitoring 2 9 kamerami. Zakup niezbędnej infrastruktury 149 000
sieciowej i doposażenia serwerowni
monitoringu miejskiego.

SUMA 312 000
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Osiedle Bojków

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 100 954

Przewidywany

Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania
w złotych

1_ Monitoring Budowa systemu monitorlngu na terenie Szkoły 30 000
Podstawowej nr 8.
Doposażenie o nowe urządzenia zabawowe,
ławki i bezpieczną nawierzchnię placu zabaw

2' Plac zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 40 000
` przy Szkole Podstawowej nr 8.
Modernizacja szatni dla uczniów w Szkole

3. Szatnia I Podstawowej nr 8 - malowanie pomieszczeń, 50 000
zakup szafek.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej

. na odcinku od ul. Snopowej do ul. Jeziornej
4' ChOdmk o długości 130 m. Wycinka drzew w pasie 65 000

drogowym.
Utwardzenie kruszywem przedłużenia

5. Połączenie ulic ul. Miodowej o długości ok. 130 m w celu 90000
połączenia z ul. Sw. Brata Alberta.

6 Utwardzenie Utwardzenie kruszywem nawierzchni 100 000
' nawierzchni ul. Jeziornej na długości ok. 200 m.

SUMA 375 000

Osiedle Brzezinka

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 95 234

Przewidywany

Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania
w złotych

„. . Wykonanie projektu zagospodarowania skweru
Siłownia . . .

oraz budowa Slłowni na wolnym p0w1etrzu
l. na wolnym . . , . 95 000

. na terenle pomlędzy ul. Łodzką, Olsztynska,
pometrzu . . . ,

Gnieznienska, Rzeszowska.

SUMA 95 000
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Osiedle Czechowice

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 75 388

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Wyposażenie sali przy siedzibie Rady Osiedla

1. Sala dla dzieci w stoliki i krzesełka, domek zabaw dla dzieci, 2 500
stół do gry w @karzy/ki oraz w cymbergaja.
Budowa monitoringu wizyjnego na budynku

2. Monitoring Starej Szkoly - 4 kamery oraz urządzenie 10 000
rejestrujące.
Wykonanie projektu obiektu sportowo-

3. Plac zabaw rekreacyjnego. Budowa placu zabaw przy 75 000
ul. Nad Łąkami.

SUMA 87 500

Osiedle Kopernika

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 191 849

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Remont chodnika oraz budowa oświetlenia

1 Chodnik pomiędzy budynkami przy ul. Andromedy 2-8, 185 000
` i oświetlenie 22-26, 28-34 a budynkami przy ul. Kopernika

25-39.

SUMA 185 000
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Osiedle Ligota Zabrska

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 90 991

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych

Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci

1 Zajęcia Sportowe i młodzieży szkolnej w różnych dyscyplinach 10 000
` sportowych - dla 50 osób, 2 razy w miesiącu

od kwietnia do września.

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk walki dla

2. Kurs sztuk walki dzieci i młodzieży szkolnej - dla grupy 15 - 20 10 000
osób, 2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia.

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness
3. Fitness i aerobik i aerobik - dla 15 - 20 kobiet, 2 razy 10 000

w miesiącu od stycznia do grudnia.

SUMA 30 000

Osiedle Łabędy

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 249 921

Przewidywany

Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania
w złotych

1' Aqua aerobik Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet 7 000
w Wieku 65+, na terenie osredla.

K Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet,
2. ms na terenie osiedla, w ramach programu 10 000

samoobrony . . . „
„Bezpieczne GliWice .
Wykonanie aktywnej sygnalizacji
ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na

Sygnalizacja ul. Staromiejskiej. Zabudowanie dwóch
3. , . . . , 20 000

ostrzegawcza słupkow, panell fotowoltanlcznych, zołtych
sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników
ruchu.

Siłownia Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu

4. na wolnym na terenie skweru przy ul. Narutowicza. 30 000
powietrzu Doposażenie siłowni w 2 urządzenia siłowe.

Remont klatki schodowej w budynku przy
Remnm ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym

5. . . znajduje się siedziba Komisariatu Policji. 35 000
komisanatu . . .. . .

Wymiana instalaCji elektrycznej, malowanie
i wymiana stolarki drzwiowej
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Chodnik
Budowa chodnika o szerokości 2 rn na długości
ok. 90 m, łączącego ul. Wieniawskiego
z ul. Batorego.

40 000

Monitoring

Budowa monitoringu na terenie placu zabaw
przy ul. Zawadzkiego - dwa punkty, 6 kamer.
Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej
i doposażenie serwerowni monitoringu
miejskiego.

60 000

Chodnik
Remont chodnika przy ul. Strzelców
Bytomskich - od ul. Radosnej do ul. Zakątek
Leśny - na długości ok. 160 m.

65 000

Chodnik
Remont ok. 230 m chodnika wzdłuż
ul. Z.. Nałkowskiej. 90 000

10. Boisko
Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki
na terenie Piaskowej Doliny. 100 000

11. Parking
Budowa miejsc postojowych przy
ul. Pszennej w rejonie Zakładu Opiekuńczo
- Leozniczego.

120 000

12.
Utwardzenie
nawierzchni

Utwardzenie nawierzchni części ul. Miłej
z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. 140 000

13.
Remont drogi

i oświetlenie

Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia
drogi wewnętrznej prowadzącej od
ul. Strzelców Bytomskich do budynków
mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17
oraz do zespołów garażowych.

169 250

14. Chodnik

Budowa chodnika o szerokości 2 rn na długości
ok. 500 m wzdłuż ul. Przyszowskiej
na odcinku od sklepu Biedronka
do ul. Pułaskiego

200 000

15. Parking
Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy
ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza
komunalnego.

249 000

SUMA l 335 250
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Osiedle Obrońców Pokoju

Kwota przeznaczona na realizację zadańrw osiedlu I 127 505

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Ławki Ustawienie ławek wzdłuż chodnika

l. przy ul. Granicznej od strony lasu do pętli 4 000
pod lasem

autobusu 702.
Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego
do zajęć, które odbywają się w hali sportowej

2' Sprzęt Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 39 - zakup piłek, 10 000
bramek, koszulek, bidonów, drabinek.

. Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców
3' Parking Pokoju przy Szkole Podstawowej nr 39. 30 000

Remont dachu auli w Szkole Podstawowej
4. Naprawa dachu nr 39 - naprawa nieszczelności, wymiana folii 50 000

dachowej, obróbki blacharskiej.
. Remont sali gimnastycznej przy Szkole

5. .Remont sal' . Podstawowej nr 39 - malowanie, remont 120 000
gimnastycznej .. . .

i wentylaql mechanicznej.

SUMA 214 000

Osiedle Ostropa

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 101 224

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Wybrukowanie ok. 40 In2 terenu ze stojakami

. dla rowerów przy ul. Architektów 109,
Utwardzenie , . . .

l. terenu przy budynku, w ktorym znajduje Się 7 500
` biblioteka, siedziba Rady Osiedla i Klub
Seniora.

SUMA 7 500
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Osiedle Politechnika

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 132 300

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
. Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa

1' GOlf' bule i boiska do gry w bule w Parku Chrobrego. 80 000

SUMA 80 000

Osiedle Sikornik

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 224 589

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
1. Plac zabaw Dostaw1en1e karuzeil na placu zabaw 10 000

przy ul. Bekasa.
2_ Wima Ustaw1en1e segmentowe] Wlaty przystankowej 10 000

przy ul. Czapli.
Oświetlenie Projekt i budowa oświetlenia przejścia

3. . . dla pieszych w rejonie ul. Czapli i Czajki. 30 000
przejśua

Tablice Zakup i montaż tablic edukacyjnych
4. edukacyjne opisujących ptaki na terenie przy Al. SlkOl'l'lłk. 30 000

Projekt i wykonanie dodatkowych punktów
5. Oświetlenie świetlnych przy alejce w sąsiedztwie 50 000

ul. Derkacza.
Budowa punktu monitoringu przy ul. Czajki

. . i Czapli - 4 kamery. Zakup niezbędnej
6' Monitornig infrastruktury sieciowej i doposażenie 55 000

serwerowni monitoringu miejskiego.
Projekt i budowa 4 punktów oświetleniowych

7. Oświetlenie wzdłuż parkingu między ul. Rybitwy 60 000
a Zimorodka.
Remont chodnika 0 szerokości 2,5 m i długości

8. Chodnik 150 m wzdłuż ul. Biegusa od ul. Pliszki 75 000
do wjazdu na boisko szkolne.

Chodnik Remont i oświetlenie chodnika za placem
9. . . . 100 000

I ośwnetleme zabaw przy ul. Bekasa.

. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Biegusa
10' Park'ng od ul. Wilgi do Pliszki. 175 000

SUMA 595 000
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Osiedle Sośnica

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu j 291 113

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

wzłotych
Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na

1. Kurs terenie osiedla, w ramach programu 10000
samoobrony . j. . „

„Bezpieczne GIlche .
2 Wydarzenia Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, 20 000

' w bibliotece warsztaty, teatrzyki w Filii nr 16 NIBP.
Budowa monitoringu placu zabaw przy
ul. Głogowskiej - jeden punkt, 3 kamery.

3. Monitoring Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej 45 000
i doposażenie serwerowni monitoringu
miejskiego.
Remont nawierzchni jezdni dojazdu do

4. Jezdnia Ośrodka Pomocy Społecznej przy 100 000
ul. Sikorskiego 134.
Budowa miejsc parkingowych przy

5. Parking ul. Jesiennej naprzeciwko przychodni 150000
„Sośnica-Med”.
Budowa trzech punktów monitoringu,
składających się z 11 kamer przy ul. Jesiennej,

. . Sikorskiego i Reymonta oraz Jedności
6' Mommrmg i Dzionkarzy. Zakup niezbędnej infrastruktury 172 000

sieciowej i doposażenia serwerowni
monitoringu miejskiego.

SUMA 497 000
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Osiedle Stare Gliwice

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 143 307

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Zajęcia Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, z użyciem

l. . , . . . . 7 200
zdrowotne piersmenl Wibrujących.

Osiedlowa mini liga piłkarska na boisku przy
2. Liga piłkarska ul. Sadowej dla 96 dzieci i młodzieży w dwóch 10 000

kategoriach wiekowych.
. Wykonanie nawierzchni i montaż przy

3. .Stow do temsa ul. Sadowej stołów do tenisa oraz do gry 30 000
1 gry w szachy . . .

w szachy obok s1łown1 na wolnym pow1etrzu.
. . Zakup różnych usług sportowo-rekreacyjnych

4. Aktywnaqa dla mieszkańców wraz z transportem na 84 600
sportowa . . . ,

m1e3sce zajęc.

SUMA 131 800

Osiedle Szobiszowice

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 218 447

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Siłownia Montaż urządzeń siłowych na terenie Skweru

1. na wolnym Nacka przy ul. Toszeckiej. 100 000
powietrzu

2 Wybieg Budowa wybiegu dla psów na os. Powstańców 150 000
` dla psów Slaskich przy ul. Orląt Sląskich 50.

SUMA 250 000
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Osiedle Śródmieście

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 432

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych

, . Wykonanie nawierzchni i montaż stołu
Stoł do tenisa . . , .

1. i iłkarzyki do tenisa oraz do plłkarzykow na terenle 20 000
p Skweru Bottrop.
Dla kobiet Organizacja wykładów i zajęć dla kobiet

2. , . . . . . 20 700
w srednim Wieku w okres1e przekw1tan1a.

SUMA 40 700

Osiedle Trynek

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 277 445

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych

. I , Projekt oraz budowa wybiegu dla psów
1' wybieg dla psow w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów. 70 000

Budowa czterech punktów monitoringu
przy ul. Młodych Patriotów i Szarych

. . Szeregów, składających się z 12 kamer. Zakup
2' Monitoring niezbędnej infrastruktury sieciowej 122 000

i doposażenie serwerowni monitoringu
miejskiego.
Budowa czterech punktów monitoringu przy
ul. Związku Walki Młodych i Zubrzyckiego -

3. Monitoring - 11 kamer. Zakup niezbędnej infrastruktury 132 000
sieciowej i doposażenie serwerowni
monitoringu miejskiego.
Budowa czterech punktów .monitoringu przy
ul. Fornalskiej, Asnyka, Żwirki i Wigury

4. Monitoring - 14 kamer. Zakup niezbednej infrastruktury 137 000
sieciowej i doposażenie serwerowni
monitoringu miejskiego.

. Budowa boiska do koszykówki przy
5' BOISkO ul. Pszczyńskiej 116 aaf. 150 000

SUMA 611 000
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Osiedle Wilcze Gardło

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 80 499

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
1_ Remont stolików Remont 1stnlejących stolików na stadionie 5 000

w Wilczym Gardle.
Doposażenie terenu przy przychodni. Montaż

2. Kącik relaksu ławek, koszy na śmieci oraz stojaków 10 000
na rowery.
Budowa dwóch punktów monitoringu
składających się z 10 kamer - plac Jaśmina,

3. Monitoring ul. Orchidei. Zakup niezbędnej infrastruktury 70000
sieciowej i doposażenie serwerowni
monitoringu miejskiego.
Budowa chodnika oraz remont nawierzchni

4 Chodnik i ulica jezdni na długości ok 100 m drogi równoległej 80 000
' do ul. Tokarskiej od skrzyżowania

z ul. Tulipanów do skweru w Wilczym Gardle.

SUMA 165 000

Osiedle Wojska Polskiego

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu ] 211 718

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych
Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych

S "Nimfa przy ul. Kozielskiej 85. Zamontowanie dwóch
l. yg J słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych 20 000

ostrzegawcza . , . . . ,
sygnallzatorow ostrzegawczych 1 czujnikow
ruchu.

SUMA 20 000



i "› 'In.:
l=l
Bimet

Gliwicki Budżet

Obywatelski

Osiedle Wójtowa Wieś

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 136 930

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotych

Organizacja cyklu zajęć rekreacyjno-
Zdrowy . , , . , .

1. sportowych dla mieszkancow w w1eku powyzej 3 600
kręg“łup 50 lat.

Sportowe Organlzaqa zajęc `sportowych dla dzrecl
2. wakacje w mresrącach wakacyjnych - 2 razy w tygodmu 4 000

` przez 30 dni dla grupy 20 dzieci.
Organizacja 10 zajęć treningowych

3. Nordic walking w chodzeniu z kijkami - 10 kolejnych sobót, 10 000
począwszy od kwietnia, dla 20 mieszkańców.
Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej

Utwardzenie do garaży i podwórek pomiędzy ul. Długosza
4. . . . . 136 250

nawnerzchm 1 Zawrszy Czarnego wraz z budową
odprowadzenia deszczówki.

SUMA 153 850

Osiedle Zatorze

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 223 054

Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania Przewidywany
koszt zadania
w złotych

1. Ruchomy klub Roczny cykl spotkań - warsztaty, turnieje,
. . . . 35 610

dznelnlcowy zawody sportowe, wycreczkl.

2. Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt
komputerowy z oprogramowaniem, czytniki

Biblioteka e-booków, meble do kącika dla dzieci, 40 000
komputerowe programy i zabawki edukacyjne,
filmy i bajki dla dzieci na DVD.

3. ` . . Budowa połączenia o długości ok. 50 m
Połątzeme "hc ul. Hoblera z ul. Tarnogórska. 190 000

SUMA 265 610
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Osiedle Żerniki

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu I 107 191

Przewidywany
Lp. Nazwa zadania Krótki opis zadania koszt zadania

w złotĹch
Siłownia . . . . . .

1. na wolnym Wykonawc prOJektu, naw1crzchn1' 1 montaz 107 000

. urządzen Slłowych przy ul. Domeykl.
pometrzu i

SUMA 107 000

Kwota przeznaczona na realizaeje zadan wyłonionych 3 500 000 zł

w procedurze budzetu obywatelskiego

Łączny przeWIdywany koszt zadan zakwalifikowanych 5 558 210 zł

do głosowania

Prezyde Miaka

Zygmunt F nkiewicz
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