
 

 

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane do realizacji w 2017 roku w ramach 
puli podstawowej (zgodnie z §17 załącznika nr 3 do zarządzenia PM – 2262/16) 
 

PULA PODSTAWOWA 
 

Osiedle Zadanie Opis 
Szacunkowy 

koszt 
zadania 

Liczba 
głosów 

ważnych 

BAILDONA Monitoring 

Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż ul. 

Franciszkańskiej - trzy punkty z 9 kamerami. 

Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i 

doposażenia serwerowni monitoringu miejskiego. 

149 000 zł 538 

BAILDONA Zajęcia na siłowni 
Organizacja zajęć dla młodzieży na siłowni - dla 

5 osób przez 6 miesięcy 1 raz w tygodniu. 3 000 zł 8 

BOJKÓW Plac zabaw 

Doposażenie o nowe urządzenia zabawowe, 

ławki i bezpieczną nawierzchnię placu zabaw dla 

dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej nr 8. 

40 000 zł 153 

BOJKÓW Szatnia 

Modernizacja szatni dla uczniów w Szkole 

Podstawowej nr 8 - malowanie pomieszczeń, 

zakup szafek. 
50 000 zł 43 

BRZEZINKA Siłownia na 
wolnym powietrzu 

Wykonanie projektu zagospodarowania skweru 

oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na 

terenie pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, 

Gnieźnieńską, Rzeszowską. 

95 000 zł 265 

CZECHOWICE Plac zabaw 

Wykonanie projektu obiektu sportowo-

rekreacyjnego. Budowa placu zabaw przy ul. 

Nad Łąkami. 
75 000 zł 232 

KOPERNIKA Chodnik i 
oświetlenie 

Remont chodnika oraz budowa oświetlenia 

pomiędzy budynkami przy ul. Andromedy 2-8, 

22-26, 28-34 a budynkami przy ul. Kopernika 25-

39. 

185 000 zł 574 

LIGOTA 
ZABRSKA Zajęcia sportowe 

Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci i 

młodzieży szkolnej w różnych dyscyplinach 

sportowych - dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od 

kwietnia do września. 

10 000 zł 180 

LIGOTA 
ZABRSKA Fitness i aerobik 

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness i aerobik - 

dla 15 - 20 kobiet, 2 razy w miesiącu od stycznia 

do grudnia. 
10 000 zł 56 

LIGOTA Kurs sztuk walki Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk walki dla 10 000 zł 41 

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane do realizacji w 2017 roku w ramach
puli podstawowej (zgodnie z §1? załącznika nr 3 do zarządzenia PM - 2262/16)

PULA PODSTAWOWA

Osiedle Zadanie Opis
Szacunkowy

koszt
zadania

Liczba
głosów
ważnych

BAILDONA Monitoring

Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż uI.

Franciszkańskiej -trzy punkty 2 9 kamerami.

Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i

doposażenia serwerowni monitoringu miejskiego.

149 000 Zł 538

BAILDONA Zajęcia na siłowni
Organizacja zajęć dla młodzieży na siłowni - dla

5 osób przez 6 miesięcy 1 raz w tygodniu. 3 000 Zł

BOJKÓW Plac zabaw

Doposażenie o nowe urządzenia zabawowe,

ławki i bezpieczną nawierzchnię placu zabaw dla

dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole

Podstawowej nr 8.

40 000 Zł 153

BOJKÓW Szatnia

Modernizacja szatni dla uczniów w Szkole

Podstawowej nr 8 - malowanie pomieszczeń,

zakup szafek.
50 000 Zł 43

BRZEZINKA Siłownia na
wolnym powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarowania skweru

oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na

terenie pomiędzy uI. Łódzką, Olsztyńską,

Gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000 Zł 265

CZECHOWICE Plac zabaw

Wykonanie projektu obiektu sportowo-

rekreacyjnego. Budowa placu zabaw przy ul.

Nad Łąkami.
75 000 Zł 232

KOPERNIKA Chodnik i
oświetlenie

Remont chodnika oraz budowa oświetlenia

pomiędzy budynkami przy ul. Andromedy 2-8,

22-26, 28-34 a budynkami przy ul. Kopernika 25-

39.

185 000 Zł 574

LIGOTA
ZABRSKA Zajęcia sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci i

młodzieży szkolnej w różnych dyscyplinach

sportowych - dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od

kwietnia do września.

10 000 Zł 180

LIGOTA
ZABRSKA Fitness i aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness i aerobik -

dla 15 - 20 kobiet, 2 razy w miesiącu od stycznia

do grudnia.
10 000 Zł 56

LIGOTA Kurs sztuk walki Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk walki dla 10 000 Zł 41



 

 

ZABRSKA dzieci i młodzieży szkolnej - dla grupy 15 - 20 

osób, 2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia. 

ŁABĘDY 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 zł 761 

ŁABĘDY Chodnik 

Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości 

ok. 90 m, łączącego ul. Wieniawskiego z ul. 

Batorego. 
40 000 zł 367 

ŁABĘDY Sygnalizacja 
ostrzegawcza 

Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej 

na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej. 

Zabudowanie dwóch słupków, paneli 

fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów 

ostrzegawczych i czujników ruchu. 

20 000 zł 143 

ŁABĘDY Kurs samoobrony 

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na 

terenie osiedla, w ramach programu "Bezpieczne 

Gliwice". 
10 000 zł 22 

ŁABĘDY Aqua aerobik 
Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w 

wieku 65+, na terenie osiedla. 7 000 zł 5 

OBROŃCÓW 
POKOJU 

Remont sali 
gimnastycznej 

Remont sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 39 - malowanie, remont 

wentylacji mechanicznej. 
120 000 zł 301 

OBROŃCÓW 
POKOJU Ławki pod lasem 

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika przy ul. 

Granicznej od strony lasu do pętli autobusu 702. 4 000 zł 50 

OSTROPA Utwardzenie 
terenu 

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu ze stojakami dla 

rowerów przy ul. Architektów 109, przy budynku, 

w którym znajduje się biblioteka, siedziba Rady 

Osiedla i Klub Seniora. 

7 500 zł 165 

POLITECHNIKA Golf i bule 
Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa i 

boiska do gry w bule w Parku Chrobrego. 80 000 zł 498 

SIKORNIK Parking 
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Biegusa 

od ul. Wilgi do Pliszki. 175 000 zł 153 

SIKORNIK Tablice 
edukacyjne 

Zakup i montaż tablic edukacyjnych opisujących 

ptaki na terenie przy al. Sikornik. 30 000 zł 66 

SIKORNIK Wiata 
Ustawienie segmentowej wiaty przystankowej 

przy ul. Czapli. 10 000 zł 30 

ZABRSKA dzieci i młodzieży szkolnej - dla grupy 15 - 20

osób, 2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia.

Remont drogi i

Remont nawierzchni oraz montaż oswietlenia

drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców

ŁABĘDY I _ _ Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 169 250 zł 761
oswretlenie

13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów

garażowych.

Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości

ŁABĘDY Chodnik ok. 90 m, łączącego uI. Wieniawskiego Z ul. 40 000 zł 367

Batorego.

Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej

na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej.

ŁABĘDY Sygnalizacja Zabudowanie dwóch słupków, paneli 20 000 zł 143
ostrzegawcza

fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów

ostrzegawczych i czujników ruchu.

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na

ŁABĘDY Kurs samoobrony terenie osiedla, w ramach programu "Bezpieczne 10 000 zł 22

Gliwice".

Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w

ŁABĘDY Aqua aemb'k wieku 65+, na terenie osiedla. 7 000 Zł 5

Remont sali gimnastycznej przy Szkole

OBRONCOW Remont 33" _ Podstawowej nr 39 - malowanie, remont 120 000 zł 301
POKOJU gimnastycznej __ _ _

wentylaCJI mechanicznej.

r I Ustawienie ławek wzdłuż chodnika przy ul.OBRONCOW .
POKOJU ŁaWk' pOd lasem Granicznej od strony lasu do pętli autobusu 702. 4 000 Zł 50

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu ze stojakami dla

OSTROPA Utwardzenie rowerow przy ul. Architektow 109, przy budynku, 7 500 Zł 165

terenu w którym znajduje się biblioteka, siedziba Rady

Osiedla i Klub Seniora.

Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa i
POLITECHNIKA GolfI bule boiska do gry W bule W Parku Chrobrego_ 80 000 zł 498

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Biegusa
SIKORNIK Parking od ul_ Wilgi do Pliszki_ 175 000 zł 153

Tablice Zakup i montaż tablic edukacyjnych opisujących
SIKORNIK . . . . . 30 000 zł 66edukacyjne ptaki na terenie przy al. Sikornik.

Ustawienie segmentowej wiaty przystankowej
SIKORNIK Wiata 10 000 zł 30przy ul. Czapli.



 

 

SOŚNICA Monitoring 

Budowa trzech punktów monitoringu, 

składających się z 11 kamer przy ul. Jesiennej, 

Sikorskiego i Reymonta oraz Jedności i 

Dzionkarzy. Zakup niezbędnej infrastruktury 

sieciowej i doposażenia serwerowni monitoringu 

miejskiego. 

172 000 zł 911 

SOŚNICA Wydarzenia w 
bibliotece 

Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, 

warsztaty, teatrzyki w Filii nr 16 MBP. 20 000 zł 401 

SOŚNICA Monitoring 

Budowa monitoringu placu zabaw przy ul. 

Głogowskiej - jeden punkt, 3 kamery. Zakup 

niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenie 

serwerowni monitoringu miejskiego. 

45 000 zł 92 

SOŚNICA Kurs samoobrony 

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na 

terenie osiedla, w ramach programu "Bezpieczne 

Gliwice". 
10 000 zł 71 

STARE GLIWICE Stoły do tenisa i 
gry w szachy 

Wykonanie nawierzchni i montaż przy ul. 

Sadowej stołów do tenisa oraz do gry w szachy 

obok siłowni na wolnym powietrzu. 
30 000 zł 205 

STARE GLIWICE Aktywizacja 
sportowa 

Zakup różnych usług sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców wraz z transportem na miejsce 

zajęć. 
84 600 zł 148 

STARE GLIWICE Liga piłkarska 

Osiedlowa mini liga piłkarska na boisku przy ul. 

Sadowej dla 96 dzieci i młodzieży w dwóch 

kategoriach wiekowych. 
10 000 zł 106 

STARE GLIWICE Zajęcia zdrowotne 
Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, z użyciem 

pierścieni wibrujących. 7 200 zł 94 

SZOBISZOWICE Siłownia na 
wolnym powietrzu 

Montaż urządzeń siłowych na terenie Skweru 

Nacka przy ul. Toszeckiej. 100 000 zł 491 

ŚRÓDMIEŚCIE Stół do tenisa i 
piłkarzyki 

Wykonanie nawierzchni i montaż stołu do tenisa 

oraz do piłkarzyków na terenie Skweru Bottrop. 20 000 zł 327 

ŚRÓDMIEŚCIE Dla kobiet w 
średnim wieku 

Organizacja wykładów i zajęć dla kobiet w 

okresie przekwitania. 20 700 zł 197 

TRYNEK Wybieg dla psów 
Projekt oraz budowa wybiegu dla psów w 

sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów. 70 000 zł 1025 

TRYNEK Boisko 
Budowa boiska do koszykówki przy ul. 

Pszczyńskiej 116 a-f. 150 000 zł 220 

Budowa trzech punktów monitoringu,

składających się z 11 kamer przy ul. Jesiennej,

Sikorskiego i Reymonta oraz Jedności i

SOSNICA Mon'tormg Dzionkarzy. Zakup niezbędnej infrastruktury 172 000 Zł 911

sieciowej i doposażenia senNerowni monitoringu

miejskiego.

. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,r Wydarzenia w
SOSN'CA bibliotece warsztaty, teatrzyki w Filii nr 16 MBP. 2° 000 Z" 401

Budowa monitoringu placu zabaw przy ul.

I Głogowskiej -jeden punkt, 3 kamery. Zakup
SOSNICA Monitoring . . . . . . . . . 45 000 zł 92

niezbędnej Infrastruktury sIeCIowej i doposażenie

serwerowni monitoringu miejskiego.

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na

SOŚNICA Kurs samoobrony terenie osiedla, w ramach programu "Bezpieczne 10 000 zł 71

Gliwice".

Wykonanie nawierzchni i montaż przy ul.

STARE GLIWICE Stow do tesisa i Sadowej stołów do tenisa oraz do gry W szachy 30 000 zł 205
gry w szac y

obok siłowni na wolnym powietrzu.

Zakup różnych usług sportowo-rekreacyjnych dIa

STARE GLIWICE AktitWizacja mieszkańców wraz z transportem na miejsce 84 500 zł 148
spo owa

zajęć.

Osiedlowa mini Iiga piłkarska na boisku przy ul.

STARE GLIWICE Liga piłkarska Sadowej dla 96 dzieci i młodzieży W dwóch 10 000 zł 106

kategoriach wiekowych.

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, z użyciem
STARE GLIWICE Zajęcia zdrowotne . , . . . . 7 200 zł 94pIersCIenI Wibrujących.

Siłownia na Montaż urządzeń siłowych na terenie Skweru
SZOBISZOWICE . . . 100 000 zł 491onnym pOWIetrzu Nacka przy ul. Toszeckiej.

I I I Stół do tenisa i Wykonanie nawierzchni i montaż stołu do tenisa

SRODMIESCIE piłkarzyki oraz do piłkarzyków na terenie Skweru Bottrop. 20 000 Zł 327

. Organizacja wykładów i zajęć dla kobiet w
ŚRÓDMIEŚCIE P'a k9b'et.W . . . 20 700 zł 197sreanm Wieku okresIe przeKWItanIa.

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów w

TRYNEK Wyb'eg dla psow sąsiedztwie uI. Młodych Patriotów. 70 000 Zł 1025

Budowa boiska do koszykówki przy ul.
TRYNEK Boisko 150 000 zł 220Pszczyńskiej 116 a-f.



 

 

 

 

 Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły minimalną wymaganą liczbę głosów ważnych. 

 Do realizacji kierowane są kolejno zadania z poszczególnych osiedli, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, a 

ich szacunkowy koszt mieści się w puli przyznanej do dyspozycji osiedla. 

 W ramach budżetu obywatelskiego do wydania zaplanowano 3 500 000 zł. Na zadania ujęte w tym wykazie 

rozdysponowano łącznie kwotę 2 552 500 zł. Pozostało 947 500 zł, w tym 735 782 zł niewykorzystane na 

zadania w poszczególnych osiedlach oraz 211 718 zł z Osiedla Wojska Polskiego, w którym nie osiągnięto 

minimalnej wymaganej liczby głosów i tym samym zadanie z tego osiedla poddane pod głosowanie nie będzie 

realizowane. 

 

 

 

WILCZE GARDŁO Monitoring 

Budowa dwóch punktów monitoringu 

składających się z 10 kamer - plac Jaśminu, ul. 

Orchidei. Zakup niezbędnej infrastruktury 

sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu 

miejskiego. 

70 000 zł 80 

WILCZE GARDŁO Kącik relaksu 
Doposażenie terenu przy przychodni. Montaż 

ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. 10 000 zł 32 

WÓJTOWA WIEŚ Utwardzenie 
nawierzchni 

Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do 

garaży i podwórek pomiędzy ul. Długosza i 

Zawiszy Czarnego wraz z budową 

odprowadzenia deszczówki. 

136 250 zł 428 

ZATORZE Połączenie ulic 
Budowa połączenia o długości ok. 50 m ul. 

Hoblera z ul. Tarnogórską. 190 000 zł 879 

ŻERNIKI Siłownia na 
wolnym powietrzu 

Wykonanie projektu, nawierzchni i montaż 

urządzeń siłowych przy ul. Domeyki. 107 000 zł 401 

Budowa dwóch punktów monitoringu

składających się z 10 kamer- plac Jasminu, ul.

WILCZE GARDŁO Monitoring Orchidei. Zakup niezbędnej infrastruktury 70 000 zł 80

sieciowej i doposażenie senNerowni monitoringu

miejskiego.

Doposażenie terenu przy przychodni. Montaż
WILCZE GARDŁO Kącik relaksu , . . . , 10 000 zł 32ławek, koszy na smrecr oraz st0jakow na rowery.

Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do

I I . garaży i podwórek pomiędzy ul. Długosza i
WOJTOWA WIES Utwęrdzen'ę . 136 250 zł 428nawrerzchni Zawrszy Czarnego wraz z budową

odprowadzenia deszczówki.

Budowa połączenia o długości ok. 50 m ul.
ZATORZE Połączenie UIIC Hoblera Z ul_ Tarnogórską_ 190 000 zł 879

Siłownia na Wykonanie projektu, nawierzchni i montaż
ŻERNIKI 107 000 zł 401wolnym powietrzu urządzeń siłowych przy ul. Domeyki.

o Osiedla ujęte wtym wykazie przekroczyły minimalną wymaganą liczbę głosów ważnych.

0 Do realizacji kierowane są kolejno zadania z poszczególnych osiedli, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, a

ich szacunkowy koszt mieści się w puli przyznanej do dyspozycji osiedla.

o W ramach budżetu obywatelskiego do wydania zaplanowano 3 500 000 zł. Na zadania ujęte w tym wykazie

rozdysponowano łącznie kwotę 2 552 500 zł. Pozostało 947 500 zł, w tym 735 782 zł niewykorzystane na

zadania w poszczególnych osiedlach oraz 211 718 zł z Osiedla Wojska Polskiego, w którym nie osiągnięto

minimalnej wymaganej liczby głosów i tym samym zadanie z tego osiedla poddane pod głosowanie nie będzie

realizowane.


