
lp.
Nr 

zadania
Dzielnica Wnioskodawca Tytuł projektu Lokalizacja Krótki opis

Kwota 

wnioskowana
Ocena Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

1 L-2-3
Anna Gruszka

Budowa dzielnicowej stacji 

pomiaru stężenia pyłu 

całkowitego oraz pyłów PM 

10, PM 2,5 wraz z 

transmisją danych

teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 6 przy ul. Małachowskiego 44, 

działka nr 1923/119

dz.  Boguszowice Stare

Projekt zakłada montaż stacji pomiaru pyłu całkowitego PM10 

i PM2,5, która będzie się składać z urządzenia (stacjonarnego monitora) zabudowanego w 

specjalnym pomieszczeniu (kontenerze), zabezpieczającym go przed szkodliwymi warunkami 

pogodowymi. Dane zmierzone przez urządzenie będą wyświetlane na dwóch lokalnych 

tablicach świetlnych oraz po podłączeniu do internetu będą mogły być wyświetlane na 

tablicach świetlnych zlokalizowanych na przystankach autobusowych w dzielnicy Boguszowice 

Stare, czy też w sąsiednich dzielnicach. Dodatkowo wyniki pomiaru mogłyby być umieszczane 

na stronie internetowej miasta. 

52 500,00 zł

negatywna:

zadanie związane z zabudową czujników 

pomiarowych jest realizowane z tegorocznego 

budżetu. Planowana jest zabudowa w każdej dzielnicy 

jednego czujnika, który będzie informował o stężeniu 

pyłu PM10. Wobec powyższego realizacja projektu 

jest nieuzasadniona.

2 L-2-4
Dorota Jagodzińska

Remont murków 

oporowych oraz wymiana 

ławek wolnostojących 

na os. Boguszowice Północ

ul. Armii Ludowej, Sztolniowa - 

działki nr: 2095/9, 2097/12, 2217/9, 

2100/9, 2101/9

dz. Boguszowice Stare

Wymiana zniszczonych betonowych ławek wolnostojących oraz remont murków oporowych 

skarpowych, murków okalających plac zabaw. 
73 165,00 zł

negatywna: 

 - zadanie dotyczy jedynie odtworzenia istniejącej 

infrastruktury, 

- realizacja zadania nie wprowadza 

w przestrzeń nowych form.

3 L-3-1 Chwałęcice
Arkadiusz Piecha

Ułożenie chodnika dla 

pieszych na ul. Bronisława 

Czecha od nowego 

przystanku autobusowego 

w kierunku skrzyżowania 

z ul. Grodzką

ul. Bronisława Czecha 

od nr 40 do nr 46

dz. Chwałęcice

Ułożenie chodnika dla pieszych po jednej stronie wzdłuż istniejącego pasa jezdni od nowo 

postawionej wiaty autobusowej znajdującej się w granicach posesji przy 

ul. Bronisława Czecha 40, w kierunku istniejącego już chodnika 

na skrzyżowaniu z ul. Grodzką, znajdującego się w granicach 

posesji przy ul. Bronisława Czecha 46. 

60 000,00 zł

negatywana: 

 - wartość zadania przekracza wysokość 

dostępnych środków dla dzielnicy 

Chwałęcice

- projekt nie jest możliwy do wykonania 

w danym roku budżetowym: budowa 

chodnika wymaga (na jego części) 

przebudowy rowu, co będzie wiązało się

z koniecznością uzyskania 

m.in. pozwolenia wodno prawnego,

- w szacowanych kosztach budowy 

chodnika przyjęto zaniżoną wartość 

wykonania robót. Dodatkowo, 

zaproponowana budowa nie obejmuje 

opracowania dokumentacji projektowej 

oraz budowy przyłączy kanalizacji 

deszczowej (chodnik będzie ograniczał 

swobodny spływ wody bezpośrednio 

do przydrożnego rowu).

4 L-20-1
Rybnicka 

Kuźnia

Jacek Mularczyk 
Być jak Lewandowski…

ul. Mglista, 

działka nr 2284/1

dz. Rybnicka Kuźnia

Budowa boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 

30m x 60 m wraz z bramkami oraz piłkochwytami i ławkami. 
42 000,00 zł

negatywna:

- lokalizacja boiska do gry w piłkę nożną 

na działce numer 2284/1 w Rybnickiej Kuźni przy ulicy 

Mglistej (teren parkingów, symbol z planu 3.KS) jest 

niezgodna z obowiązującym MPZP 7. 

5 L-24-4 Śródmieście
Krzysztof Krzyżaniak

Wymiana nawierzchni oraz 

krawężników ulicy 

Damrota

ulica Damrota - na odcinku pomiędzy 

ul. Piasta, a ul. Na Górze 
Wymiana nawierzchni - 1071m2 oraz krawężników ulicy Damrota. 85 000,00 zł

negatywna:

-  wymiana nawierzchni wymaga ułożenia 

dwóch warstw asfaltowych, koszty 

wykonania przewyższą zatem założony 

budżet.

Boguszowice 

Stare
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