
Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane do realizacji w 2017 roku w ramach  
puli dla aktywnych (zgodnie z §18 załącznika nr 3 do zarządzenia  PM – 2262/16) 
 

PULA DLA AKTYWNYCH 

Osiedle Zadanie Opis 
Szacunkowy 
koszt zadania 

Liczba 
głosów 

ważnych 

Kwota pozostała do rozdysponowania w skali miasta:  

947 500 zł 

CZECHOWICE Monitoring 
Budowa monitoringu wizyjnego na budynku Starej 

Szkoły - 4 kamery oraz urządzenie rejestrujące. 10 000 zł 18 

BOJKÓW Chodnik 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej na odcinku 

od ul. Snopowej do ul. Jeziornej o długości 130 m. 

Wycinka drzew w pasie drogowym. 
65 000 zł 136 

ZATORZE Ruchomy klub 
dzielnicowy 

Roczny cykl spotkań - warsztaty, turnieje, zawody 

sportowe, wycieczki. 35 610 zł 780 

ŁABĘDY Parking 
Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. 

Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego. 249 000 zł 441 

WILCZE 
GARDŁO 

Remont 
stolików 

Remont istniejących stolików na stadionie w 

Wilczym Gardle. 5 000 zł 24 

OBROŃCÓW 
POKOJU Sprzęt sportowy 

Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do 

zajęć, które odbywają się w hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 39 - zakup piłek, bramek, 

koszulek, bidonów, drabinek. 

10 000 zł 58 

SOŚNICA Parking 
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jedności 

naprzeciwko przychodni „Sośnica-Med.”. 150 000 zł 303 

TRYNEK Monitoring 

Budowa czterech punktów monitoringu przy ul. 

Związku Walki Młodych i Zubrzyckiego - 11 kamer. 

Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i 

doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego. 

132 000 zł 152 

WÓJTOWA 
WIEŚ Nordic walking 

Organizacja 10 zajęć treningowych w chodzeniu z 

kijkami - 10 kolejnych sobót, począwszy od kwietnia, 

dla 20 mieszkańców. 
10 000 zł 45 

BAILDONA Bezpieczne 
skrzyżowanie 

Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na 

przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu 

pomiędzy ul. Robotniczą i Franciszkańską. 
70 000 zł 176 

 

 

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

Do realizacji w 2017 roku zostaje skierowane to zadanie z każdego osiedla, które uzyskało największą liczbę 

głosów spośród zadań nieskierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej i mieści się w puli 

skumulowanej w skali miasta.  

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane do realizacji w 2017 roku w ramach
puli dla aktywnych (zgodnie z §18 załącznika nr 3 do zarządzenia PM - 2262/16)

PULA DLA AKTYWNYCH

Liczba
_ _ _ Szacunkowy I

Osredle ZadanIe Opis _ głosow
koszt zadanIa _

waznych

Kwota pozostała do rozdysponowania w skali miasta:

947 500 zł

Budowa monitoringu wizyjnego na budynku Starej

CZECHOWICE Mon'tormg Szkoły - 4 kamery oraz urządzenie rejestrujące. 10 000 Zł 18

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej na odcinku

BOJKÓW Chodnik Od ul. Snopowej dO ul. Jeziornej O długości 130 m. 65 000 zł 136

Wycinka drzew w pasie drogowym.

Roczny cykl spotkań - warsztaty, turnieje, zawody
ZATORZE R“.°h9my “Ub . . 35 610 zł 780dznelnlcowy sportowe, wyoleczkl.

Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul.
ŁABĘDY Parking . . . 249 000 zł 441Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego.

WILCZE Remont Remont Istniejących stoIIkow na stadionie w 5 000 Zł 24

GARDŁO stolików Wilczym Gardle.

Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do

OBRoŃCÓW S rz ts CHOW zajęć, które odbywają się w hali sportowej przy 10 000 Zł 58

POKOJU p ę p y Szkole Podstawowej nr 39 - zakup piłek, bramek,

koszulek, bidonów, drabinek.

I Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jedności

SOSNICA Parkmg naprzeciwko przychodni „Sośnica-Med.”. 150 000 Zł 303

Budowa czterech punktów monitoringu przy ul.

Związku Walki Młodych i Zubrzyckiego - 11 kamer.
TRYNEK Monitoring . . . . . . . 132 000 zł 152

Zakup niezbędnej Infrastruktury sIeCIoweJ I

doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego.

Organizacja 10 zajęć treningowych w chodzeniu z

WEź-OWA Nordic walking kijkami - 10 kolejnych sobót, począwszy od kwietnia, 10 000 zł 45

dla 20 mieszkańców.

Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na

BAILDONA Bezpieczne przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu 70 000 zł 176
skrzyżowanie

pomiędzy ul. Robotniczą i Franciszkańską.

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

Do realizacji w 2017 roku zostaje skierowane to zadanie z każdego osiedla, które uzyskało największą liczbę

głosów spośród zadań nieskierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej i mieści się w puli

skumulowanej w skali miasta.



 Kolejność osiedli na tym wykazie odzwierciedla procent przekroczenia minimalnej liczby głosów oddanych przez 

mieszkańców na danym osiedlu. 

 Na zadania ujęte w tym wykazie rozdysponowano łącznie kwotę 736 610 zł, pozostało 210 890 zł.  

 

 

 

0 Kolejność osiedli na tym wykazie odzwierciedla procent przekroczenia minimalnej liczby głosów oddanych przez

mieszkańców na danym osiedlu.

0 Na zadania ujęte wtym wykazie rozdysponowano łącznie kwotę 736 610 zł, pozostało 210 890 zł.


