
Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane do realizacji w 2018 
roku w ramach puli dla aktywnych (zgodnie z §18 załącznika nr 3 do zarządzenia PM-3902/16). 

PULA DLA AKTYWNYCH 

Osiedle Zadanie Numer 
wniosku Opis Szacunkowy 

koszt zadania 
Liczba 
głosów 

ważnych 

BAILDONA Zakup sprzętu 324 

Zakup sprzętu 
biathlonowego i zestawów 
multimedialnych 
(interaktywna tablica, 
rzutnik, komputer z 
monitorem) dla SP 36. 

75 000 zł 360 

BOJKÓW Budowa podjazdu 334 

Budowa podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych oraz 
osób z wózkami 
dziecięcymi przy ul. 
Łanowej 2. 

63 000 zł 80 

CZECHOWICE Budowa chodnika 094 

Budowa chodnika wzdłuż 
ul. Jagodowej na długości 
100 m od skrzyżowania z 
ul. Toszecką do stacji 
paliw. 

25 000 zł 60 

KOPERNIKA Parking 029 

Budowa zatoki postojowej 
dla samochodów 
osobowych wzdłuż ul. 
Centaura. 

150 000 zł 260 

LIGOTA ZABRSKA Zajęcia sportowe 242 

Organizacja cyklicznych 
zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży z Ligoty 
Zabrskiej - 2 razy w 
miesiącu. 

20 000 zł 25 

ŁABĘDY Remont ulicy 003 

Remont jezdni, chodnika i 
miejsc postojowych przy ul. 
Kosmonautów (100 m) od 
nr 58a do nr 54. 

300 000 zł 711 

OBROŃCÓW POKOJU Przedłużenie ulicy 080 

Budowa z kostki betonowej 
przedłużenia ul. 
Jałowcowej do końca 
zabudowań. 

150 000 zł 145 

OSTROPA Przejście dla 
pieszych 106 

Dodatkowe oznakowanie 
przejścia dla pieszych 
przez ul. Daszyńskiego, w 
rejonie skrzyżowania z ul. 
Ceramików, aktywnymi 
znakami informacyjnymi. 

20 000 zł 31 

SOŚNICA Remont chodnika 338 

Remont chodnika 
pomiędzy ul. Pogodną a 
Jedności i obsianie trawą 
zieleńców wzdłuż 
chodnika. 

50 000 zł 449 

STARE GLIWICE Strefa relaksu 257 

Wykonanie kompleksowej 
koncepcji 
zagospodarowania terenu 
między ul. Sadową a 
SDKPiL oraz zabudowa 
urządzeń sportowych i 
zabawowych do kwoty 185 
000 zł. 

185 000 zł 544 

SZOBISZOWICE Doposażenie 
biblioteki 082 

Zakup 4 komputerów 
stacjonarnych (w tym 3 z 
ekranem dotykowym), 
laptopa i drukarki dla Filii nr 
20 MBP. 

24 000 zł 133 

WÓJTOWA WIEŚ Remont drogi 307 
Remont drogi wewnętrznej 
przed budynkami przy ul. 
Daszyńskiego 83-97. 

176 280 zł 235 

ŻERNIKI Siłownia na 
wolnym powietrzu 201 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej, montaż 4 
urządzeń siłowych oraz 
stołu do tenisa przy ul. 
Warmińskiej. 

90 000 zł 271 



 

 Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły co najmniej dwukrotnie minimalną wymaganą 
liczbę głosów ważnych. Do realizacji w 2018 roku zostaje skierowane to zadanie z każdego 
osiedla, które uzyskało największą liczbę głosów spośród zadań nieskierowanych do realizacji 
z puli podstawowej. 

 W ramach budżetu obywatelskiego do wydania zaplanowano 4 500 000 zł. Na zadania ujęte 
w puli podstawowej rozdysponowano łącznie kwotę 3 832 480 zł. Pozostało do wykorzystania 
667 520 zł. Prezydent Miasta zwiększył pulę dla aktywnych o 660 760 zł – do kwoty 1 328 280 
zł. Tym samym w ramach budżetu obywatelskiego rozdysponowana została kwota 5 160 760 
zł na 71 zadań. 

 

 


