
lp.
Nr 

zadania
Dzielnica Wnioskodawca Tytuł projektu Lokalizacja Krótki opis

Kwota 

wnioskowana

Kwota 

przeznaczona 

dla dzielnicy

Ocena Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

1 L-3-2
Bronisław Gawełczyk

Doposażenie placu na 

"Karłowej Górce" służącego 

organizacji imprez 

integracyjnych 

ul. Karłowa 

nr działki 1227/158

dz. Chwałęcice

Doposażenie placu na "Karłowej Górce" w Chwałęcicach poprzez zakup 

garaży blaszanych oraz 12 kompletów ławostołów.
20 000,00 zł

pozytywna w zakresie zakupu ławostołów

negatywna w zakresie zakupu i montażu 

garaży blaszanych: 

załączona do projektu mapa lokalizuje 

dwa garaże służące mieszkańcom 

Chwałęcic do przechowywania namiotów 

oraz niezbędnych rzeczy dla potrzeb 

organizacji imprez integracyjnych - 

w terenach cmentarzy, symbol 

z planu S2 ZC, co jest niezgodne 

z planem MPZP 2005. Dodatkowo, 

§ 24 pkt 19b obowiązującego MPZP 

dla terenu o symbolu S2 ZC wprowadza 

uszczegółowienia przeznaczenia 

i użytkowania terenu wskazując 

„zachowanie lokalizacji cmentarza 

z możliwością powiększenia terenu 

w kierunku północnym”. Wskazana 

w projekcie działka nr 1227/158 

położona jest także w terenach zieleni 

parkowej S ZP, gdzie zabroniona jest 

lokalizacja wszelkiego rodzaju obiektów 

budowlanych  (w tym garaży). 

2 L-3-3
Artur Gawełczyk

Doposażenie boiska 

piłkarskiego w 

Chwałęcicach 

w piłkochwyty o wymiarach 

8x30 m

działka nr 1438/100
Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach 

w piłkochwyty o wymiarach 8x30 m.
20 000,00 zł

pozytywna

uwaga: projekt zgodny z obowiązującym 

planem miejscowym tylko  

w ramach terenu oznaczonego 

symbolem S UW.

3 L-5-1 Golejów

Magdalena Palowska-

Trzebuniak

Chata grillowa 

w Amfiteatrze 

"Grzybówka"

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny 

"Grzybówka", 

ul. Podgórna, działki nr 85, 

dz. Golejów

Zakup i montaż chaty grillowej z drewna sosnowego 

o powierzchni 25m2 wraz z wyposażeniem na terenie "Grzybówki", celem 

umożliwienia całorocznego korzystania z Ośrodka 

Sportowo-Rekreacyjnego. 

40 000,00 zł 40 000,00 zł

pozytywna

uwaga:  projekt zgodny z obowiązującym 

planem miejscowym tylko w ramach terenu 

oznaczonego symbolem V7 UW.

4 L-7-1 Grabownia
Tomasz Ibrom

Siłownia na powietrzu 

i ławeczki przy placu zabaw 

dla całej rodziny

nr działki: 1820/98, 1818/106

ul. Skowronków 

dz. Grabownia

Zagospodarowanie części parkingu przy boisku sportowym 

w dzielnicy Grabownia poprzez budowę siłowni na powietrzu

składającej się z kilku urządzeń do ćwiczeń i doposażenie 

już istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe 

oraz montaż ławek. 

40 000,00 zł 40 000,00 zł pozytywna

Chwałęcice 40 000,00 zł
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5 L-8-1 Kamień
Małgorzata Piaskowy Zagospodarowanie terenu 

wokół PLUSKADEŁKA

teren MOSiR, ul. Hotelowa 12 

działka nr 822/96

Zagospodarowanie terenu skarpy, w okolicy PLUSKADEŁKA 

oraz powiększenie strefy zabaw przeznaczonej dla dzieci. 

Zabudowa, od strony boiska szerokiej zjeżdżalni 

wraz z bezpieczną strefą w postaci dołka z piaskiem, 

od strony byłego amfiteatru zabudowa pajęczyn 

do wspinaczki, kołowrotków do zjeżdżania i lin z węzłami 

pomagającymi dzieciom wspiąć się na skarpę. 

Montaż kilku ławek i koszy na śmieci. 

70 000,00 zł 70 000,00 zł pozytywna

6 L-9-1 Kłokocin Tadeusz Pałka Plac zabaw
działka nr 1074/261

dz. Kłokocin
Realizacja placu zabaw dla dzieci. 40 000,00 zł 40 000,00 zł pozytywna

7 L-11-1

Kazimierz Zięba Doposażenie placu zabaw 

o urządzenia sportowo-

rekreacyjno-rehabilitacyjne 

ul. Dąbrówki 7, 11, 15, 

nr działki 4230/66

dz. Maroko-Nowiny

Doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrówki 

w urządzenia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne. 
36 720,00 zł pozytywna

8 L-11-2
Lila Ślipek Lilogród - dla seniorów

 i maluchów

ul. Piownik 13

nr działki: 2580/122, 2858/122, 2581/122

dz. Maroko-Nowiny

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół bloku 

przy ul. Piownik 13 poprzez montaż ławek, stołu, stojaka 

na rowery, kosza na śmieci oraz nasadzenia krzewów i drzew.

8 900,00 zł

pozytywna

uwaga: projekt zgodny z obowiązującym 

planem miejscowym tylko w ramach 

terenu oznaczonego symbolem B MW.

9 L-11-3
Jadwiga Lenort Maroko-Nowiny kulturalnie 

i sportowo

ul. Broniewskiego, 

działka nr 2475/46,

ul. H.M.Góreckiego 2603/16

dz. Maroko-Nowiny

Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu. Organizacja spotkania dla 

mieszkańców dzielnicy o tematyce związanej z ochroną środowiska. 

Organizacja kina pod chmurką.  

100 000,00 zł

pozytywna:

uwaga: wysokie koszty pozycji 

w kosztorysie: 

- Fotovoltanika dla dorosłych 

i dla dzieci - 20.000 zł

- promocja imprez - 5.000 zł proponuje się 

zastąpić podobnymi działaniami: 

 - wynajęcie OZE-BUS-a (laboratorium 

mobilne) - ok. 3.390 zł, 

 - promocja z wykorzystaniem 

miejskich kanałów informacji (rybnik.eu, 

fb, Gazeta Rybnicka, plakaty) - 500 zł, 

- zmiejszony koszt projektu. 

10 L-11-4

Radosław 

Lewandowski

Chcesz być zdrowy 

i wspaniały, rób codziennie 

trening mały - siłownia na 

wolnym powietrzu przy 

ulicy Chabrowej 

ul. Chabrowa nr 20, 22, 24,

nr działek: 2289/68, 1827/62, 1284/62, 

1283/63 

dz. Maroko-Nowiny

Zakup i montaż kilku urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu (m.in. ławki 

z pedałami).
50 000,00 zł pozytywna

11 L-12-1 Meksyk
Celina Kaczmarczyk

Razem jest weselej

Park Kozie Góry

Gimnazjum nr 13

Zespół Szkół Budowlanych

sala OPP "Przygoda"

dz. Meksyk

Organizacja pięciu wydarzeń kulturalno-sportowych: 

festynu z okazji dnia dziecka, festynu rodzinnego 

z konkursami, występami artystycznymi i zabawą taneczną 

w parku Kozie Góry,  karnawałowego spotkania seniorów 

w sali widowiskowej OPP "Przygoda", turnieju siatkówki 

oraz turnieju badmintona.

40 000,00 zł 40 000,00 zł pozytywna

Maroko-

Nowiny
210 000,00 zł



12 L-13-1 Niedobczyce Mariusz Węglorz 

Modernizacja 

zadaszenia muszli 

koncertowej w Parku 

im. Henryka Czempiela 

w Rybniku

-Niedobczycach

Park w Rybniku-Niedobczycach, 

ul. Barbary 23, 

działka nr 2982/142

dz. Niedobczyce

Modernizacja i częściowa przebudowa zadaszenia muszli 

koncertowej w parku im. Henryka Czempiela. Zadaszenie 

zostanie wykonane w technice poliwęglanowej opartej 

na konstrukcji nośnej wykonanej z profili cynkowanych. 

139 118,02 zł 140 000,00 zł pozytywna

13 L-14-1 Niewiadom Ilona Zientek

Niewiadom jest jeden 

- integracja poprzez 

zabawę i sport

ul. Frontowa 6A (plac zabaw) 

nr działki 527/1, 

ZSzPnr 2 ul. G.Morcinka 18, boisko 

sportowe Polonii Niewiadom, 

Industrialne Centrum Kultury 

Niewiadom, Kreatywny Park Rekreacyjno-

Sportowy ul. G. Morcinka 16A nr działki 

331/7

dz. Niewiadom

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Niewiadomia: 

trzech festynów środowiskowych: 

"Niewiadomskiego Weekendu Sportowego",  

festynu "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat", 

"Pogodne Buzowice"  oraz spotkania dla seniorów 

"Dzieci - dziadkom", a także zakup namiotów, ław i stolików 

na potrzeby organizacji imprez dzielnicowych. 

70 000,00 zł 70 000,00 zł pozytywna

14 L-15-1
Barbara Wieczorek Tworzymy kulturę 

w Ochojcu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 

boisko przy ul. Cystersów 34, 

nr działki 84/3

dz. Ochojec

Organizacja festynu rodzinnego z występem zespołu. Wynajem sceny, 

program kabaretowy, oprawa muzyczna oraz osoba prowadząca.
6 000,00 zł pozytywna

15 L-15-2
Barbara Wieczorek Rozwój infrastruktury 

kulturalnej w Ochojcu

Dzielnica Ochojec - LKS Płomień Ochojec 

na terenie MOSiR, ul.Cystersów 34, 

nr działki 84/3

dz. Ochojec

Zakup 5 zestawów stołów i ław na potrzeby organizacji 

spotkań i imprez dzielnicowych.
1 600,00 zł pozytywna

16 L-15-3

Aleksandra Dudek-

Szymura

Nowymi technologiami 

łączymy pokolenia - 

stworzenie dzielnicowej 

mobilnej pracowni 

komputerowej

Szkoła Podstawowa nr 37 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 

ul. B. Kuglera 8a

Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 stanowisk, 

zakup laptopów, szafki do przechowywania i ładowania laptopów, 

routera sieci bezprzewodowej. Nowoczesna pracownia pozwoli 

na wspólne spędzanie czasu dziadkom i wnukom, będzie 

miejscem edukacji, rozmów i wspólnej zabawy. 

32 000,00 zł pozytywna

17 L-17-1
Helena Szuleka

Piknik Rodzinny

boisko MOSiR, ul. Za Torem, 

nr działki: 2947/193, 2948/193

dz. Paruszowiec-Piaski

Piknik rodzinny dla mieszkańców dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 

W ramach pikniku zostanie zorganizowany program artystyczny: występ 

orkiestry dętej, mażoretek, zespołów tanecznych oraz dzieci z Przedszkola 

nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Placówki Wsparcia Dziennego. 

Udostępnione będą dmuchańce oraz przy współpracy 

z filią nr 4 PiMBP zostanie zorganizowany rajd rowerowy Odjazdowy 

Bibliotekarz.

15 000,00 zł pozytywna

18 L-17-2
Gabriela Piechaczek

Aktywne wakacje na 

Pioskach - organizacja 

półkolonii letnich dla dzieci

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Św. Stanisława Kostki 

ul. Wolna 17 

dz. Paruszowiec-Piaski

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci szkolnych 

(3 turnusy 5 - dniowe dla 15 - osobowej grupy). 

W czasie półkolonii zaplanowano aktywne spędzanie 

wakacyjnego czasu poprzez wycieczki 

na terenie Rybnika, gry i zabawy sportowe, 

zajęcia artystyczne i survivalowe. 

55 000,00 zł pozytywna

19 L-19-1 Radziejów
Danuta Mika

Turniej Piłki Siatkowej       

o Puchar Rady Dzielnicy 

Radziejów 2018

Gimnazjum nr 13 

dz. Radziejów

Organizacja turnieju piłki siatkowej 

dla młodzieży i dorosłych.
1 500,00 zł 40 000,00 zł pozytywna

Paruszowiec-

Piaski
70 000,00 zł

Ochojec 40 000,00 zł



20 L-19-2
Marcin Kuźnik

Wykonanie projektu 

budowlanego na 

zadaszenie trybuny na 

boisku MKS"32" Radziejów

dotyczy boiska zlokalizowanego 

przy ul. Szyb Marcin na działkach: 

3287/479, 2446/478, 2448/478

dz. Radziejów

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego 

wraz z kosztorysem zadaszenia zmodernizowanych 

trybun na boisku MKS "32" Radziejów.

15 000,00 zł pozytywna

21 L-19-3
Jerzy Wasilewski Festyn dzielnicowy - 

Majówka 2018

parking przy kościele parafialnym 

pw. Trójcy Przenajświętszej 

w Popielowie

Majówka na parkingu przy kościele parafialnym 

pw. Trójcy Przenajświętszej dla mieszkańców 

z grami, zabawami i konkursami dla dzieci 

i młodzieży oraz występami lokalnych zespołów 

muzycznych i tanecznych. 

10 000,00 zł pozytywna

22 L-19-4
Dariusz Oślizło

Spotkanie 

integracyjne

z seniorami 2018

teren Miasta
Spotkanie z seniorami mającymi powyżej 80 lat 

z dzielnicy. Oprawa muzyczna oraz poczęstunek. 
3 500,00 zł pozytywna

23 L-19-5
Marian Kopel

Łączy nas piłka - piknik 

rodzinny na sportowo 

w "MKS 32 Radziejów-

Popielów"

ul. Szyb Marcin na działkach: 3287/479, 

2446/478, 

dz. Radziejów

Organizacja rodzinnego pikniku na sportowo z grami 

i zabawami dla uczestników, turniejami piłkarskimi.
5 000,00 zł pozytywna

24 L-20-2
Agata Szychowicz

Nowy Rok - na poważnie…

Kościół parafialny,

ul. Kuźnicka 10

dz. Rybnicka Kuźnia

Organizacja koncertu Noworocznego  w kościele parafialnym 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
5 000,00 zł pozytywna

25 L-20-3
Andrzej Dzienkowski

Organizacja festynu 

rodzinno-odpustowego 

dla mieszkańców Rybnickiej 

Kuźni

teren przy skrzyżowaniu ulicy 

Podmiejskiej z ul. Św. Maksymiliana, 

działka nr 1244/51

Organizacja  festynu rodzinno-odpustowego 

w dniach 11-12 sierpnia 2018 r., którego

głównym celem jest integracja mieszkańców dzielnicy. 

Program imprezy zakłada występy

artystyczne, konkursy i zawody sportowe.

23 000,00 zł pozytywna

26 L-21-1 Rybnik-Północ Kamil Jakubiak
Północ - dzielnica 

aktywnego wypoczynku

Park Wiśniowiec, 

działka nr 4106/41

dz. Rybnik-Północ

Przygotowanie terenu w Parku Wiśniowiec - wyrównanie terenu 

oraz montaż oświetlenia na potrzeby organizacji festynów 

i kin plenerowych. Organizacja spotkań dla mieszkańców dzielnicy: 

kwartalne spotkania dla seniorów z dzielnicy Rybnik-Północ oraz 

organizacja Rodzinnego Festynu i Festiwalu Sportów 

Ekstremalnych "Extrem Day". 

90 000,00 zł 90 000,00 zł pozytywna

27 L-22-1
Szymon Tkocz

Festyn na Smolnej
teren zielony przy bloku Smolna 27

dz. Smolna

Integracyjny festyn dla mieszkańców dzielnicy Smolna. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się występy 

artystyczne, konkursy z nagrodami, plac zabaw dla najmłodszych 

oraz stanowiska gastronomiczne. 

27 800,00 zł pozytywna

28 L-22-2
Joanna Brzoza Dla zdrowia dla ducha 

- dla dużego i malucha

teren Szkoły Podstawowej nr 34 

przy ul. Reymonta 69, nr działek: 

3414/80, 2840/76, 3419/118, 

teren Zespoołu Szkolno

-Przedszkolnego nr 10 przy 

ul. Wodzisławskiej 46, 

nr działek: 4202/41, 4201/241

dz. Smolna

Doposażenie terenów przy Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej, 

przy ul. Reymonta 69 w betonowe stoły do gry w piłkarzyki, 

do gry w szachy i chińczyka i tenisa stołowego oraz 

doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 

w stoły do gry w piłkarzyki, bujaki na sprężynach, urządzenia 

zabawowe "kółko i krzyżyk" oraz 

tablic edukacyjno-kreatywnych "dizajn" ze sznurka.  

60 000,00 zł pozytywna

Smolna 90 000,00 zł

Rybnicka 

Kuźnia

Radziejów 40 000,00 zł

70 000,00 zł



29 L-25-1
Beata Miozga Plastyczne popołudnia 

w Wielopolu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 

ul. Gliwicka 105

dz. Wielopole

Organizacja cyklu ośmiu spotkań plastycznych 

dla dzieci. Zajęcia będą prowadzone dwa razy 

w miesiącu od września 2018 roku. W trakcie spotkań dzieci 

będą mogły zapoznać się z różnymi technikami plastycznymi. 

5 000,00 zł pozytywna

30 L-25-2

Sylwia Duńska-

Uherek

Zakup i montaż przy boisku 

"Sahara" urządzeń do 

ćwiczeń na świeżym 

powietrzu - etap II 

(uzupełnienie) 

teren przy boisku "Sahara" 

w Wielopolu, ul. Podleśna 21b, 

działka nr 2430/114

dz. Wielopole

Zakup i montaż 3 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, 

jako uzupełnienie zrealizowanego projektu 

w ramach budżetu obywatelskiego 2017.  

9 000,00 zł pozytywna

31 L-25-3
Ryszard Moskal 

Zakup namiotu 

festynowego 6 x 12 m 

i 10 szt. kompletów 

stołów i ławek 

festynowych 

OSP Wielopole, 

ul. Podleśna 21b

dz. Wielopole

Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez dzielnicowych 

(namiot festynowy o wymiarach 6x12 m, 10 szt. zestawów 

stół i dwie ławki).

8 000,00 zł pozytywna

32 L-25-4
Leszek Moskal

Festyn Dni Wielopola 2018

teren przy OSP Wielopole, 

ul. Podleśna 21b

dz. Wielopole

Organizacja dwudniowego festynu dla mieszkańców dzielnicy Wielopole. 12 000,00 zł pozytywna

33 L-25-5
Wojciech Sobczak Rybnicka Olimpiada 

Sportowa Przedszkolaków 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

dz. Wielopole 

Rybnicka Olimpiada Przedszkolaków organizowana przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.
3 000,00 zł pozytywna

34 L-25-6
Wojciech Sobczak 

Spotkanie świąteczno-

noworoczne dla seniorów

 w Wielopolu 

teren Miasta Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów w Wielopolu. 3 000,00 zł pozytywna

35 L-27-1
Mariola Hamerla

Ogólnopolski konkurs 

plastyczny: "Liczymy 

na 4 pory roku"

Przedszkole nr 12 

w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 12 

w Rybniku przy 

ul. Zebrzydowickiej 182

dz. Zebrzydowice 

Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

na temat czterech pór roku. 
350,00 zł pozytywna

36 L-27-2
Joanna Byrska

IV Regionalny konkurs 

recytatorski "Polscy poeci 

dzieciom"

Przedszkole nr 12 

w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 12 

w Rybniku przy 

ul. Zebrzydowickiej 182

dz. Zebrzydowice  

Organizacja IV Regionalnego konkursu recytatorski 

"Polscy poeci dzieciom".
1 150,00 zł pozytywna

37 L-27-3
Stanisława Podleśny 

Zajęcia warsztatowe 

o tematyce plastycznej 

pt. "Pędzel-frędzel"

Szkoła Podstawowa nr 12 

w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 12 

w Rybniku przy 

ul. M. Buhla 3

dz. Zebrzydowice 

Zajęcia warsztatowe o tematyce plastycznej 

dla dzieci klas I-VII z dzielnicy Zebrzydowice. 
2 950,00 zł pozytywna

Wielopole

Zebrzydowice 70 000,00 zł

40 000,00 zł



38 L-27-4
Łukasz Widera

Edukacja 

międzypokoleniowa 

z komputerem - etap 1 

- stworzenie pracowni 

komputerowej

Szkoła Podstawowa nr 12 

w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 12 

w Rybniku przy 

ul. M. Buhla 3

dz. Zebrzydowice 

Stworzenie pracowni komputerowej (25 stanowisk, zakup 

zestawów komputerowych, montaż instalacji 

elektrycznej i sieciowej). 

55 200,00 zł pozytywna

39 L-27-5
Łukasz Widera

Integracja mieszkańców 

dzielnicy Zebrzydowice 

poprzez organizację 

imprez środowiskowych 

w roku 2018

teren przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 12 

w Rybniku przy 

ul. M. Buhla 3, teren 

przy ul. Zebrzydowickiej 202

dz. Zebrzydowice 

Organizacja 3 imprez środowiskowych: festynów rodzinnych 

w maju, czerwcu i we wrześniu 2018 roku. Majowy festyn będzie połączony 

z obchodami 110-lecia Szkoły Podstawowej. 

10 300,00 zł pozytywna

Zebrzydowice 70 000,00 zł


