Załącznik nr 3 do Informacji z posiedzenia Zespołu
ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
2018-93207

Zestawienie projektów lokalnych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2019 rok, po weryfikacji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
lp.

Dzielnica

1

Boguszowice
Osiedle
2

3

Boguszowice
Stare

4

Tytuł projektu

Lokalizacja

Krótki opis

Plac zabaw
"Bezpieczne podwórko".

Boguszowice Osiedle,
działka nr: 2394/45
ul. Lompy 5

Budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (urządzenia zabawowe,
piaskownica, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery)
na osiedlu przy ul. Lompy.

Fungopolis - miasto grzybów
zwalczające smog!
Edukacyjny plac zabaw.

6

Chwałowice

Kwota
przeznaczona
dla dzielnicy

138 794,00 zł

140 000,00 zł

Tak dla Boguszowic Starych integracja lokalnej społeczności.
Organizacja wydarzeń
kulturalnych dla mieszkańców.

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla społeczności dzielnicy Boguszowice
Stare. Organizacja Dnia Seniora oraz Dni Boguszowic. Zakup sprzętu sportowego
(namiotów, leżaków), obozowego (koce, łóżka polowe, materace) oraz stołów,
krzeseł i leżaków plażowych na potrzeby
organizacji wydarzeń plenerowych, festynów, spotkań.

89 722,64 zł

Kulturalne Chwałęcice.

Kościół pw. Św. Jana Nepomucena
w Chwałęcicach

Warsztaty dla seniorów, dorosłych i dzieci, wycieczki
w ramach Dnia Dziecka oraz ferii zimowych.

10 000,00 zł

Doposażenie boiska piłkarskiego
oraz placu zabaw przy szkole.

Chwałęcice, działka nr 1438/100,
ul. Karłowa (boisko),
działka nr 696/61,
ul. Gzelska 7
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

Doposażenie boiska piłkarskiego w wiaty dla zawodników rezerwowych
wraz z siedziskami, dwie kompletne bramki aluminiowe o wymiarach 5x2m,
kompletną bramkę przenośną aluminiową o wymiarach 7,32x2,44m
oraz 6 kompletów ławostołów. Doposażenie placu zabaw
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15
w betonowy stół do gry w piłkarzyki.

29 990,00 zł

Naukowe place zabaw.

Chwałowice, działka nr: 224/46,
ul. 1 Maja 29,
Przedszkole nr 13,
działki nr: 130/23,
ul. 1 Maja 51, 131/23,
Szkoła Podstawowa nr 13

Stworzenie naukowych placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 13
i Przedszkola nr 13 w Chwałowicach. Elementami placu zabaw będą urządzenia
takie jak: "ściana do pisania" (możliwość odrysowania twarzy
za pomocą markerów, farb plakatowych), "eko - kuchnia", "film animowany"
(możliwość poznania jak poznania animacji poklatkowej), "czyja to twarz" (lustra
odpowiednio dopasowywane tworzą obraz), "głuchy telefon" (obserwacja
zjawiska rozchodzenia się dźwięków), "panel sensoryczny" (obserwacja
otoczenia w różnych barwach).

48 667,00 zł

Opinia Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

pozytywna

140 000,00 zł

Harcówka, ul. Św. Wawrzyńca,
park św. Wawrzyńca, okolice
ul. Strażackiej, Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 6,
ul. Małachowskiego 44, Szkoła
Podstawowa nr 36
im. Czesława Miłosza,
ul. Sztolniowa 29b

Chwałęcice
5

Boguszowice Osiedle,
działki nr: 1844/45, 2273/45,
teren pomiędzy os. Południe 24-27,
a torami kolejowymi

Edukacyjny plac zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle na terenie pomiędzy
os. Południe 24-27, a torami kolejowymi o tematyce - królestwo grzybów
tzw. Fungopolis, z takimi elementami jak tyrolka (kolejka liniowa), karuzele,
huśtawki, słupy do wspinania, mała architektura nawiązująca do organizacji
przestrzeni w mieście (domki w formie tablic interaktywnych - sklepy, szpital)
oraz leżaki, stoliki z krzesełkami, ławki, stojaki rowerowe, strefą zabaw
ruchowych. Nasadzenie roślin niskopiennych. Organizacja festynu
rodzinnego inaugurującego plac zabaw wraz z organizacją rajdu
pieszego i rowerowego.

Kwota
wnioskowana

90 000,00 zł

pozytywna
uwaga Zespołu:
- ograniczenie liczby urządzeń z uwagi
na zaproponowane koszty,
- istnieje ryzyko opóźnienia realizacji
inwestycji, w związku z powyższym
Zespół proponuje nie łączyć organizacji
festynu z inauguracją placu zabaw.

pozytywna

pozytywna

40 000,00 zł
pozytywna

90 000,00 zł

pozytywna

7

Chwałowice

140 lat chwałowickiego
szkolnictwa.

Wykonanie nawierzchni
poliuretanowej (boisko
wielofunkcyjne) na istniejącym
boisku asfaltowym.

8

Chwałowice, Dom Kultury Chwałowice
Park Górnika przy Domu Kultury
Chwałowice
Przedszkole nr 13
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 35
IV Liceum Ogólnokształcące

Golejów, działka nr: 85,
ul. Podgórna, (Grzybówka)

Organizacja w terminie luty - grudzień 2019, wydarzeń integrujących
społeczność Chwałowice w ramach obchodów
140 lat szkolnictwa w Chwałowicach: spektakle teatralne dla dzieci
i młodzieży, organizacja chwałowickiego happeningu ekologicznego,
organizacja chwałowickiego Dnia Dziecka, Mikołaja dla dzieci.

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej (boisko wielofunkcyjne) na istniejącym
boisku asfaltowym, na terenie Grzybówki.

41 300,00 zł

40 000,00 zł

9

Morski klimat w leśnym zaciszu.
Chata solna na Grzybówce.

Golejów,
działki nr: 85, 804/84
ul. Podgórna, (Grzybówka)

Montaż chaty solnej o powierzchni 9,9 m2 zbudowanej na planie
sześcioboku, na terenie "Grzybówki". Chata solna będzie
posiadała instalację klimatyzacyjną, system wentylacji, instalację
elektryczną i oświetleniową. Chata zostanie wyposażona również
w sprzęt audio i system nagłośnieniowy umożliwiający
wypoczynek i odprężenie przy muzyce relaksującej.
Na wyposażeniu chaty będą cztery wygodne siedziska,
dla maksymalnie 8 osób.

10

Oświetlenie tzw. treningowe
części płyty boiska sportowego
i instalacja tablicy informacyjnej.

Gotartowice,
działka nr: 141/11
ul. Sygnały,
(boisko sportowe)

Montaż okablowania, instalacji, słupów z lampami oświetleniowymi,
oświetlającymi co najmniej połowę boiska. Montaż słupa z tablicą informacyjną.

11

Siłownia na wolnym powietrzu
w Gotartowicach.

Gotartowice,
działka nr: 1201/108
ul. Szybowcowa 1
(teren z placem zabaw
za budynkiem OSP)

Instalacja siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Szybowcowej 1.
Montaż urządzeń do ćwiczeń, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery
oraz tablicy z regulaminem siłowni. Utwardzenie i przygotowanie podłoża
pod montaż infrastruktury.

70 000,00 zł

12

Imprezowe doposażenie
Grabowni.

Grabownia, budynek OSP,
ul. Poloczka 76c

Zakup przedmiotów i urządzeń na potrzeby organizacji imprez
i spotkań na terenie dzielnicy. Zakup wyposażenia cateringowego, AGD
(m.in. termosy, garnki, urządzenia kuchenne), nagłośnienia i sprzętu
elektrycznego (m.in. głośniki, mikser, mikrofony).

40 000,00 zł

Z nami bezpieczniej.

Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego,
ul. Robotnicza 95
OSP Kamień, ul. Szewczyka 28,
działka nr: 2469/282

Zakup sprzętu służącego ratowaniu życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców:
defibrylator, kamera termowizyjna, specjalistyczne ubranie pożarnicze,
hełmy strażackie.

Budowa placu rozrywki - skateparku.

40 000,00 zł

pozytywna
uwaga Zespołu:
- weryfikacja budżetu (konieczność uwzględnienia
przyłącza prądu).

70 000,00 zł

pozytywna

Gotartowice

13

14

Kamień

Kłokocin

pozytywna

negatywna:
- niedoszacowany kosztorys, cena nawierzchni
poliuretanowej wraz z jej wyrównaniem to ok.
200 zł/m2 netto, powierzchnia istniejącego
boiska asfaltowego wynosi 335,5 m2 (11x30,5),
szacunkowy koszt z wyrównaniem (aktualnie nie
jest równa) to 67.100,00 zł netto + koszt słupków
o regulowanej wysokości.

40 000,00 zł

Golejów

Grabownia

90 000,00 zł

70 000,00 zł

Plac rozrywki.

Kłokocin,
działka nr: 1074/261
ul. Bracka

pozytywna
uwaga Zespołu:
- weryfikacja budżetu,
- ograniczenie liczby urządzeń do ćwiczeń
z uwagi na zaproponowane koszty.

40 000,00 zł

pozytywna

65 499,44 zł

70 000,00 zł

pozytywna
uwaga Zespołu:
- realizacja projektu bez zakupu defibrylatora
(defibrylator został zakupiony przez Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
oraz użyczony na rzecz OSP Kamień)

40 000,00 zł

40 000,00 zł

pozytywna

Wyłożenie powierzchni obecnego
toru rowerowego profesjonalną
nawierzchnią.

15

Ligota Ligocka-Kuźnia,
działka nr: 251/16,
ul. Partyzantów
Klub Sportowy "SILESIA" w Rybniku

Wyłożenie powierzchni obecnego toru rowerowego
profesjonalną nawierzchnią.

negatywna:
- działka własnością Klubu Sportowego "Silesia",
projekt nie spełnia wymogu
pkt. 4), ust. 3, Rozdział I Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Rybnika (działka nie jest
własnością Miasta).

35 000,00 zł

Ligota Ligocka Kuźnia

70 000,00 zł
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Doposażenie pomieszczeń Klubu
Kultury Harcówka: umeblowanie
dwóch pomieszczeń Klubu
Harcówka, doposażenie zaplecza
socjalnego.

Ligota Ligocka-Kuźnia,
Klub Kultury Harcówka,
ul. Zakątek 19

Doposażenie pomieszczeń Klubu Kultury Harcówka: umeblowanie dwóch
pomieszczeń Klubu Harcówka, m.in. wykonanie stanowisk do charakteryzacji
artystów, wyposażenie pomieszczeń garderób. Doposażenie zaplecza socjalnego
zakup warników do wody, kuchenki mikrofalowej, termosów.

17

"Bawmy się razem".

Maroko-Nowiny,
działka nr: 2631/106
ul. Orzepowicka 14/16

Budowa placu zabaw wraz z 6 urządzeniami zabawowymi,
4 urządzeniami do ćwiczeń. Położenie bezpiecznej nawierzchni,
zakup koszy na śmieci i na psie odchody.

18

"Lilogród - dla seniorów
i maluchów".

Maroko-Nowiny,
działki nr: 2580/122, 2858/122, 2581/122
ul. Piownik 13

Uzupełnienia zagospodarowania terenu wokół bloku przy
ul. Piownik 13, poprzez montaż wiaty nad stołem, dosadzenie żywopłotu,
iglaków oraz roślin ozdobnych.

19

Gniazdo cyklistów.

Maroko-Nowiny,
działki nr: 2437/121, 2439/122
ul. Ks. H. Jośki, boisko dolne
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 11

Wyremontowanie nawierzchni dolnego boiska przy Szkole Podstawowej
nr 11, celem stworzenia bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu
z zaplanowaną drogą rowerową, grami i boiskiem do zbijaka dla
dzieci oraz dostosowanie strefy zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Uporządkowanie terenu, wycinka topoli oraz nasadzenie nowych drzew,
uporządkowanie i zabezpieczenie skarp.

210 000,00 zł

pozytywna

20

Ćwiczeń więcej, mniej siedzenia doznasz prędzej uzdrowienia.
Powiększenie siłowni na wolnym
powietrzu o ścieżkę zdrowia.

Maroko-Nowiny,
działki nr: 2289/68, 1827/62,
ul. Chabrowa 24

Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu o ścieżkę zdrowia. Montaż ławek,
koszy na śmieci oraz nasadzenie drzew ozdobnych.

100 000,00 zł

pozytywna

Rekreacja dla każdego.
Rozbudowa "Street Workout"
Turniej siatkówki i badmintona.
Karnawałowa zabawa seniorów.

Meksyk,
działki nr: 287/80, 803/81
Park "Kozie Góry",
sala gimnastyczna ZSP nr 14,
ul. Kręta 20,
sala gimnastyczna ZSB,
ul. Świerklańska 42,
sala OPPZ Przygoda,
ul. Świerklańska 42

Rozbudowa street workout o nowe elementy urządzeń.
Karnawałowe spotkanie seniorów.
IX Turniej siatkówki o Puchar Rady Dzielnicy Meksyk.
IV Rodzinny turniej badmintona.

39 993,00 zł

pozytywna

Meksyk,
działka nr: 2049/69,
ul. Chwałowicka 29

Strefa rekreacyjno-rehabilitacyjna "SENIOR-JUNIOR" - miejsce rekreacji
na powietrzu wyposażone w: stolik rekreacyjny szachy-chińczyk z ławkami,
stół betonowy do gry w tenisa, dwa leżaki plenerowe, dwie ławki parkowe,
ławkę z mini rowerkami, dwa kosze na śmieci.

MarokoNowiny

21

Meksyk

22

Strefa rekreacyjno-rehabilitacyjna
"SENIOR-JUNIOR".

35 000,00 zł

pozytywna

102 967,63 zł

pozytywna

6 000,00 zł

pozytywna

210 000,00 zł

40 000,00 zł

20 000,00 zł

pozytywna

23

Osiedlowy Plac Integracji
Społecznej WRĘBUŚ.

Niedobczyce,
działki nr: 2437/72, 2439/80,
2442/71, 2445/81,
ul. Wrębowa

24

"Po dzwonku" - integracyjne
miejsce zabaw i odpoczynku
dla dzieci i dorosłych.

Niedobczyce,
działka nr: 2574/64,
ul. Boczna 17

Osiedlowy plac integracyjny ze strefą aktywności
dla dzieci: huśtawki, piaskownica, drabinki z domkiem, ślizgawka,
oraz dla starszych: stoliki do gry w szachy/warcaby, wiata z zadaszeniem
z wbudowanym grilem oraz ławami z miejscami siedzącymi,
wraz z elementami zieleni (klomby/rabaty z kwiatami).

140 000,00 zł

pozytywna

Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci w wieku 0-12 lat
wraz z rozrywkami dla osób niepełnosprawnych. Montaż
urządzeń zabawowych: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, karuzele, itp.
na terenie zielonym przy SP nr 22.

140 000,00 zł

pozytywna

Niedobczyce

140 000,00 zł

25

Rodzina Rymera.

Niedobczyce,
działka nr: 2643/237
ul. Górnośląska 44
boczne boisko KS Rymer Rybnik

26

Modernizacja zadaszenia przed
muszlą koncertową - taras górny.

Niedobczyce,
działka nr: 2982/142,
ul. Barbary 23

27

Projekt rekreacyjnego boiska
wraz z doposażeniem placu zabaw
i pozostałego terenu
w dodatkowe urządzenia
sportowo-rekreacyjne.

Renowacja bocznego boiska KS Rymer wraz z jego otoczeniem.
Pielęgnacja i renowacja murawy, montaż instalacji oświetlenia,
zaprojektowanie i montaż małej architektury (ławki, ławy, kosze,
parkingi rowerowe, słupki, donice, pergole, trejaże, kominek grillowy,
zamykana piaskownica). Montaż siłowni (6 urządzeń) na wolnym powietrzu.
Organizacja kina "pod chmurką".

140 000,00 zł

pozytywna

Wymiana 20-sto letniego poszycia dachowego nad górnym tarasem
przed muszlą koncertową w parku im. Henryka Czempiela,
na zadaszenie wykonane z poliwęglanu.

140 000,00 zł

negatywna:
- koszt wybudowania zadaszenia
w proponowanej kwocie jest nierealny.

negatywna:
- proponowane zagospodarowanie terenu jest
niezgodne z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (planowanie
oraz realizowanie boiska do siatkówki w
oderwaniu od przeznaczenia
terenu jakim jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna jest niezgodne z planem).

Niewiadom,
działka nr: 527/1,
ul. Frontowa 6

Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej
oraz siatkówki. Doposażenie placu zabaw w domek typu "wiatka",
montaż betonowego stołu do gry w ping-pong, stołu do gry w szachy
i chińczyka oraz 8 stojaków na rowery.

28

"ZIELONA KLASA" - przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2
im. Janusza Korczaka w Rybniku.

Niewiadom,
działki nr: 215/7, 120/7,
129/7, 131/7
ul. Gustawa Morcinka 18

Budowa i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej
"zielona klasą". W "zielonej klasie" odbywać się będą zajęcia
nie tylko z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, lecz również
planowania czasu wolnego, sposobu prowadzenia obserwacji
i ich zapisywania, wyznaczania kierunków w terenie, poznania
ekosystemów miejskich, prawidłowości rozwoju człowieka.
"Zielona klasa" będzie wyposażona m.in. w stację meteorologiczną,
wiatromierz Wilda, ławostoły, ogródek warzywny, ścieżkę dotykową (zmysły).

70 000,00 zł

pozytywna

29

Tworzymy kulturę w Ochojcu.

Ochojec, działka br: 84/3,
ul. Cystersów 34, boisko (MOSiR)

Organizacja festynu rodzinnego, celem integracji społeczności lokalnej. Występ
zespołu z programem kabaretowym, poczęstunek dla uczestników.

6 000,00 zł

pozytywna

69 980,00 zł

Niewiadom

70 000,00 zł

Ochojec

30

40 000,00 zł

Nagłaśniamy kulturę w Ochojcu.

Ochojec, sala w budynku przy
ul. Rybnickiej 23
(dawny Dom Kultury w Ochojcu)

Zakup sprzętu nagłośnieniowego (m.in. mikser, mikrofony, statywy,
okablowanie) na potrzeby organizacji lokalnych imprez w Ochojcu
(np. Dzień Seniora, Dzień Dziecka, występy artystyczne).

19 450,00 zł

pozytywna

31

Ochojec

32

Prezentujemy kulturę
w Ochojcu.

Ochojec, sala w budynku przy
ul. Rybnickiej 23
(dawny Dom Kultury w Ochojcu)

Zakup sprzętu multimedialnego (m.in. projektor multimedialny, ekran
elektryczny, bezprzewodowe sterowanie radiowe, odbiornik radiowy)
na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w Ochojcu (Dzień Seniora,
Dzień Dziecka, występy artystyczne dzieci, spotkania autorskie
organizowane przez filię miejskiej biblioteki).

14 024,00 zł

Budowa miejsca treningowego
najmłodszych grup (żaki, orliki)
klubu piłkarskiego "Zuch"
Orzepowice.

Orzepowice,
działka nr: 1561/47,
ul. Łączna 55

Budowa terenu treningowego o powierzchni ok. 1800m2 dla najmłodszych grup
wiekowych (żaki, orliki) zlokalizowanego za główną płytą boiska klubu
piłkarskiego "Zuch" Orzepowice.

70 000,00 zł

Orzepowice

pozytywna

pozytywna

70 000,00 zł
Orzepowice,
"NAUKI PRZYRODNICZE KLUCZEM
działki nr: 3695/117, 3866/184, 4586/184,
DO SUKCESU - czyli nauczanie
ul. Borki 37D,
przez odkrywanie".
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

33

40 000,00 zł

Wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej, biologicznej
i geograficznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Rybniku w sprzęt i pomoce naukowe niezbędne do realizacji
podstawy programowej.

69 924,00 zł

pozytywna

34

Bezobsługowy Park Linowy
przy Tężni.

Paruszowiec-Piaski
ul. Mikołowska,
działka nr: 2841/274

Bezobsługowy park linowy dla osób korzystających z tężni.

63 000,00 zł

pozytywna

35

Rajd Rowerowy "Odjazdowy
Bibliotekarz" w ramach pikniku
rodzinnego.

dzielnica Paruszowiec-Piaski
i okolice, filia nr 4 PIMBP w Rybniku,
ul. Za torem 3b

Organizacja rajdu rowerowego (zakup termosu do przewożenia posiłków,
zakup warnika do przygotowania gorących napojów).

2 000,00 zł

pozytywna

ParuszowiecPiaski

70 000,00 zł
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Betonowy stół do gry
w piłkarzyki.

Paruszowiec-Piaski
ul. Słoneczna,
działka nr: 2343/56.

Montaż stołu betonowego do gry w piłkarzyki dla mieszkańców.
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Doposażenie Domu Strażaka
w Popielowie.

Popielów,
ul. Gabrieli Zapolskiej 1,
działki nr: 2407/563, 2409/563,
siedziba OSP Popielów

Doposażenie siedziby OSP w nowy sprzęt do kuchni (szafa chłodnicza,
chłodziarka wentylowana oszklona, lodówka na napoje oszklona, patelnia
uchylna, piekarnik do zabudowy, garnki, termosy transportowe, zaparzacz
do wody, zastawa stołowa 100 kompletów) oraz sprzęt nagłaśniający.

50 000,00 zł

Przedszkole bez smogu.

Popielów, ul. Staffa 42a
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

Zakup 7 urządzeń oczyszczających powietrze z cząstek stałych
i poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach, w których
przebywają dzieci przedszkolne.

13 993,00 zł

Majówka 2019.

Popielów, działka nr: 3520/538
parking przy Kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej
przy ul. Staffa

Majówka 26 maja 2019 roku. Zorganizowanie cyklu gier i zabaw
oraz konkursów z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
zawodów sportowych, występów lokalnych
zespołów muzycznych i tanecznych.

12 000,00 zł
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Popielów

pozytywna
uwaga Zespołu:
- z uwagi na prace w otoczeniu zabytku
(zespół zabudowy kolonii robotniczej przy
ul. Słonecznej jest wpisany do rejestru zabytków),
projekt wymaga akceptacji
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

5 000,00 zł

pozytywna

70 000,00 zł

pozytywna

pozytywna
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Dożynki - Rybnik Popielów 2019.

Popielów, działka nr: 3520/538
parking przy Kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej przy ul. Staffa

Dożynki - Rybnik Popielów 2019. Msza św. dożynkowa, korowód dożynkowy
ulicami dzielnic, poczęstunek dla uczestników korowodu, festyn dożynkowy.

Popielów, Szkoła Podstawowa nr 24
im. Wisławy Szymborskiej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 14,
ul. Staffa 42a

Zakup i montaż szafek szkolnych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej
nr 24 im. Wisławy Szymborskiej. Szafki zostaną zamontowane w szkolnych
korytarzach i w pomieszczeniu obecnej szatni. W ramach projektu
zdemontowana zostanie stara zabudowa szatni - stalowa konstrukcja
wraz ze ściankami z siatki drucianej.

49 852,00 zł

pozytywna

rybnicka restauracja

Spotkanie członków rady dzielnicy z seniorami dzielnicy w wieku powyżej
80 lat w grudniu 2019 roku. Dla osób, które ze względów zdrowotnych
nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu zostaną przygotowane
świąteczne paczki.

3 000,00 zł

pozytywna

Turniej piłki siatkowej dla młodzieży i dzieci, o charakterze otwartym,
zgodnie z zasadami PZPS. Turniej rozgrywany w systemie pucharowym,
z nagrodami, pucharami i medalami oraz poczęstunkiem
dla wszystkich uczestników.

1 000,00 zł

pozytywna

8 000,00 zł

Popielów

70 000,00 zł
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Szafka dla każdego ucznia.

42

Spotkanie integracyjne
z seniorami 2019.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Radziejów, ul. Kręta 20, sala gimnastyczna
Rady Dzielnicy Meksyk 2019
przy Gimnazjum
współorganizator Rada Dzielnicy
nr 13 im. Jana III Sobieskiego
Radziejów.

43

pozytywna

Piknik sportowy.

Radziejów, ul. Okulickiego, teren boiska
MKS-32 Radziejów-Popielów

Piknik sportowy. Organizacja meczów piłki nożnej, konkursów, gier
sportowych z nagrodami dla dzieci i młodzieży.

5 000,00 zł
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Festyn dzielnicowy - Majówka
2019.

Teren parkingu przy Kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej przy ul. Staffa

Festyn dzielnicowy - Majówka 2019. Organizacja gier, zabaw
i konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych oraz
występy lokalnych zespołów artystycznych.

10 000,00 zł

pozytywna

46

Rozśpiewany Radziejów-cykl
imprez artystycznych promujących
kulturę "wysoką".

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej
przy ul. Konarskiego 6a,
Boisko MKS 32 Radziejów,
ul. Szyb Marcin
rybnicka restauracja

Organizacja trzech ogólnodostępnych imprez kulturalnych skierowanych
do mieszkańców. Koncert muzyki sakralnej, w wykonaniu zespołu
instrumentalnego i solistów. Plenerowy koncert gwiazdy muzyki popularnej
połączony ze wspólną zabawą na wolnym powietrzu. Spotkanie opłatkowe
seniorów dzielnicy połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek.

21 000,00 zł

pozytywna
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Organizacja festynu rodzinnoodpustowego dla mieszkańców
Rybnickiej Kuźni.

Rybnicka Kuźnia, działka nr: 1244/51,
skrzyżowanie ulic Podmiejskiej
i św. Maksymiliana

Organizacja festynu rodzinno-odpustowego z występami grup
artystycznych w dniach 15-18 sierpnia 2019 roku, celem integracji
mieszkańców Rybnickiej Kuźni.

44 000,00 zł

pozytywna
uwaga Zespołu:
- należy urealnić budżet (wysokie koszty
zespołów muzyczno-artystycznych).

Nowy Rok na poważnie.

Rybnicka Kuźnia, Kościół parafialny,
ul. Kuźnicka 10

Organizacja koncertu noworocznego, z udziałem orkiestry Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Szafranków wraz z solistami.
Wykonane zostaną utwory muzyki klasycznej polskiej i międzynarodowej,
nawiązujące do okresu Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

10 000,00 zł

pozytywna

Hej! Kolęda!

Rybnicka Kuźnia, Kościół parafialny,
ul. Kuźnicka 10

Organizacja konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży.

6 025,00 zł

pozytywna
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Radziejów

Rybnicka
Kuźnia

40 000,00 zł

pozytywna

70 000,00 zł

50

Rybnicka
Kuźnia
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53
Rybnik-Północ

rybnicka restauracja

Organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów. Prezentacja programu artystyczno-muzycznego w wykonaniu
dzieci i młodzieży z dzielnicy Rybnicka Kuźnia.

9 500,00 zł

Czyste powietrze dla
przedszkolaków w dzielnicy
Północ.

Rybnik-Północ,
ul. Solskiego 3, Przedszkole nr 7

Zakup 7 szt. oczyszczaczy powietrza dla Przedszkola nr 7

17 500,00 zł

pozytywna

"Północ - dzielnica aktywnego
wypoczynku".

Rybnik-Północ,
1. zagospodarowanie terenu
działka nr: 4106/41 (Park Wiśniowiec)
2. spotkanie integracyjne seniorów - lokal
dla 100 os.,
3. Festyn rodzinny
działka nr: 4106/41 (Park Wiśniowiec),
4. siłownia pod chmurką, działka nr:
2238/19, teren przy SP nr 5

1. Zagospodarowanie Parku Wiśniowiec poprzez montaż
oświetlenia, małej architektury (ławki, kosze),
zadaszenie sceny wybudowanej w 2018 roku,
2. Organizacja trzech spotkań integracyjnych dla seniorów
o charakterze integracyjno-edukacyjno-rozrywkowym.
3. Organizacja rodzinnego festynu o charakterze ekologiczno-sportowym.
4. Montaż trzech urządzeń do ćwiczeń na powietrzu na terenie
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika.

90 000,00 zł

pozytywna
uwaga Zespołu:
- z uwagi na brak realizacji w 2018 roku spotkań
integracyjnych dla seniorów, sugeruje się
rezygnację z tej części projektu, tj. organizacji
spotkań dla seniorów.

Staw Kotewka.

Rybnik-Północ,
działka nr: 463/58

Przywrócenie funkcjonalności stawu znajdującego się obok boiska
piłkarskiego tzw. orlika poprzez dosadzenie wierzb wokół
znajdujących się wałów, nasadzenie w stawie rośliny - kotewki symbolu Rybnika występującego w herbie miasta. Pogłębienie stawu,
wapnowanie oraz zarybienie.

Interwencyjny odstrzał
lub odłów lisów.

54

55

Podzielmy się …

Smolna

Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego.

Tereny zielone dzielnicy Rybnik-Północ

Smolna,
działka nr: 4610/56,
ul. Raciborska

Warunkowe polowania, odłów lisów pod specjalnym nadzorem.

Wybudowanie nowoczesnego i bezpiecznego, ogrodzonego
boiska sportowego wielofunkcyjnego (siatkówka, badminton, tenis)
o nawierzchni poliuretanowej.

90 000,00 zł

70 000,00 zł

90 000,00 zł

pozytywna

negatywna:
- nierealne koszty realizacji zadania
(niedoszacowany budżet).

50 000,00 zł

negatywna:
- realizacja projektu bezzasadna, brak zgody
Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy
Katowice na odstrzał redukcyjny lisów wynikający
z braku zgłoszeń szkód wyrządzonych przez te
zwierzęta. Zgłoszenia dotyczyły przypadków
występowania lisów
na terenie Miasta, co nie mogło być
zakwalifikowane jako przypadki stwarzające
szczególne zagrożenie w prawidłowym
funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych
i użyteczności publicznej. Ostatnie zgłoszenia
mieszkańców dotyczą tylko pojawiania się
lisów w miejscach publicznych i prywatnych,
natomiast nadal brak jest zgłoszeń
o ewentualnych szkodach wyrządzonych
przez te zwierzęta.

88 371,86 zł

negatywna:
- wnioskowana inwestycja nie jest obiektem
małej architektury (niezgodność z ust. 5, Rozdział
I regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta
Rybnika).

90 000,00 zł
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"Jesień, zima, wiosna, lato chcę
się bawić mamo, tato".

Smolna,
działki nr: 3404/77, 2040/77
(teren Szkoły Podstawowej nr 34),
ul. Reymonta 69,
działki nr: 4201/241
(teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 10),
ul. Wodzisławska 46

Wymiana nawierzchni na istniejących przyszkolnych placach zabaw,
z piaskowej na poliuretanową.

60 000,00 zł

pozytywna
uwaga Zespołu:
- realizacja projektu możliwa przy ograniczeniu
powierzchni wymienianej nawierzchni
na przyszkolnych placach zabaw.

57

"Bezpieczny przedszkolak spokojny rodzic" - zakup nowych
wideodomofonów oraz
brukowanie nawierzchni wokół
budynku Przedszkola nr 17.

Smolna, działki nr: 4252/76, 4250/76,
2852/76, 2854/76, 4248/76, 2087/76,
2088/76, 2845/76, 2849/76,
ul. Krzyżowa 12

Wymiana instalacji domofonów oraz zakup nowych urządzeń łączących
komunikację głosową z podglądem wideo. Wymiana nawierzchni
wokół budynku przedszkola (przygotowanie nawierzchni do brukowania,
położenie kostki brukowej).

70 000,00 zł

pozytywna

Smolna

58

Festyn rodzinny dzielnicy Smolna.

Remont harcówki 34 Drużyny
Harcerskiej "WATRA" oraz
14 Gromady Zuchowej
"Bajkowy Wóz".

59
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90 000,00 zł

Stodoły

61

mini BOISKO w Stodołach.

Organizacja festynu z występami artystycznymi, atrakcjami dla dzieci
oraz stanowiskami gastronomicznymi.

29 500,00 zł

pozytywna

Smolna,
Szkoła Podstawowa nr 34
im. Ireny Sendlerowej,
ul. Reymonta 69

Remont harcówki 34 Drużyny harcerskiej "WATRA" oraz
14 gromady zuchowej "Bajkowy wóz" poprzez odnowienie
i uzupełnienie braków w wyposażeniu pomieszczenia używanego przez dzieci
i młodzież z dzielnicy Smolna. Odświeżenie (malowanie, gipsowanie braków)
ścian i sufitu, wymiana wyposażenia elektrycznego (gniazdka, wyłączniki,
lampy), wymiana drzwi wejściowych, odnowienie mebli. Doposażenie
pomieszczenia w plastikowe pojemniki na przechowywanie
m.in. materiałów piśmienniczych, książek. Zakup poduszek
do siedzenia, materiałów piśmienniczych (np. kredki, pisaki,
bloki, farby).

3 000,00 zł

pozytywna

Naprawa płyty niewielkiego boiska szkolnego
(10 m x 20 m) poprzez wykonanie nowej nawierzchni, przygotowanie pod
lodowisko oraz wykonanie prac porządkowych wokół boiska poprzez
wyrównanie terenu, dosianie trawy, nasadzenia drzew i krzewów,
na łącznej powierzchni 500 m2.

40 000,00 zł

90 000,00 zł

Stodoły,
działka nr: 1139/186,
ul. Rudzka 451

PLACYKOWO OSIEDLOWE
DWOREK - miejsce rekreacji
dla mieszkańców z urządzeniami
rekreacyjnymi.

Śródmieście, Osiedle Dworek,
ul. Św. Józefa 16 i 18,
ul. Dworek 17 i 19,
działki nr: 2448/133, 2793/133.

Stworzenie miejsca sportowej rekreacji dla mieszkańców dzielnicy
o powierzchni ok. 250 m2 na miejscu starej,
zniszczonej nawierzchni, służącej do gry w piłkę nożną.

Uczymy się i bawimy aktywnie
spędzając czas - plac zabaw
przy SP 9.

Śródmieście,
działka nr: 3954/26,
ul. Cmentarna 1
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. Adama Mickiewicza

Realizacja wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci do 12 roku życia
składającego się z zestawu wspinaczkowego, huśtawki, tablic
edukacyjnych. Naprawa nawierzchni chodnika między boiskiem
a szkołą, schodów prowadzących do niższej części placu szkolnego
oraz pozostałości po starym asfaltowym boisku szkolnym
(wyrównanie i wyłożenie kostką brukową).

Śródmieście
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Smolna,
działka nr: 4211/132,
ul. Smolna 27,
(teren zielony przy bloku)

40 000,00 zł

pozytywna

pozytywna
uwaga Zespołu:
- z uwagi na koszty, możliwa realizacja wymiany
nawierzchni, bez dodatkowej infrastruktury.
90 000,00 zł

89 484,49 zł

pozytywna

63

Zakup sprzętu sportowego dla
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
w Rybniku-Wielopolu.

Wielopole,
Zespół Szkolno-Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,
ul. Gliwicka 105.

Zakup sprzętu sportowego na potrzeby zajęć sportowych dla dzieci
uczęszczających do szkoły i przedszkola w Wielopolu.

5 000,00 zł

pozytywna

64

Zakup zestawu komputerowego
laptop + drukarka laserowa.

OSP Wielopole

Zakup zestawu komputerowego: laptop i drukarka laserowa
na potrzeby organizacji działających na terenie dzielnicy.

3 000,00 zł

pozytywna

65

Zakup 11 szt. kompletów stołów
i ławek festynowych.

Wielopole, teren Remizy strażackiej OSP,
ul. Podleśna 21b

Zakup 11 szt. kompletów stołów i ławek festynowych
na potrzeby organizacji spotkań mieszkańców dzielnicy.

4 000,00 zł

pozytywna

66

Rybnicka olimpiada sportowa
przedszkolaków.

Wielopole, Zespół Szkolno-Przedszkolny z
Oddziałami Integracyjnymi nr 1,
ul. Gliwicka 105

Rybnicka olimpiada sportowa przedszkolaków. Organizacja cyklicznej imprezy
sportowej dla przedszkolaków.

3 000,00 zł

67

Spotkanie świąteczno noworoczne dla seniorów
w Wielopolu.

rybnicka restauracja

Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów z dzielnicy Wielopole.

4 000,00 zł

pozytywna

68

Festyn "Dni Wielopola 2019".

Wielopole, teren Remizy strażackiej OSP,
ul. Podleśna 21b

Organizacja dwudniowego festynu dla mieszkańców dzielnicy Wielopole
z atrakcjami, zabawami dla dzieci oraz muzyką biesiadną i poczęstunkiem.

16 000,00 zł

pozytywna
uwaga Zespołu:
- należy urealnić budżet.

Turystyczne tablice informacyjne
o dzielnicy Wielopole.

Wielopole, działki nr:
4/2, ul. Wielopolska,
(wjazd w kierunku tamki),
1600/118, ul. Podleśna,
491/31, ul. Gliwicka
(przy cmentarzu),
1523/262, przy skrzyżowaniu
ul. Gliwickiej - Miodowej,
15, ul. Majątkowa

Montaż tablic informacyjnych opisujących ważne pod kątem historycznym
i turystycznym miejsca dzielnicy Wielopole.

5 000,00 zł

pozytywna

12 600,00 zł

pozytywna
uwaga Zespołu:
- z uwagi na konieczność zastosowania urządzeń
o konstrukcji z pylonami, w ramach budżetu
należy ograniczyć liczbę urządzeń
do ćwiczeń do 4 szt.

Wielopole
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Dbajmy o swoją sprawność.

Zamysłów, działka nr: 1985/6,
ul. Pełczyńskiego, Rajzapunkt

Realizacja siłowni pod chmurką na terenie Rajzapunktu
- stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku.

szkoła oraz boisko przy ZSP nr 9,
ul. Wodzisławska 123, polana w Lesie
Nacyńskim, Użytek Ekologiczny
Okrzeszyniec,
Rajzapunkt - ul. Pełczyńskiego

Realizacja działań kulturalno-sportowych integrujących mieszkańców dzielnicy
Zamysłów. III edycja Bike Race Zamysłów - wyścig rowerowy wokół Zamysłowa,
wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców.
Festyn Zamysłowski z licznymi atrakcjami dla dzieci (dmuchane zamki,
zjeżdżalnie, malowanie twarzy itp.) i młodzieży, organizacja konkursu Strongman
i Strongwoman, występy artystyczne. Zamysłowski RajzaBier (Oktoberfest na
Rajzapunkcie) - impreza integrująca seniorów dzielnicy.
Eko Piknik na Okrzeszyńcu. Mikołaj dla dzieci z przedszkola
i szkoły podstawowej. Spotkanie opłatkowe dla seniorów.
Ognisko na polance w Lesie Nacyńskim.
Wycieczka rowerowa śladami zamysłowskich zabytków,
z ogniskiem na zakończenie.

Zamysłów

71

"Kulturalny Zamysłów - integracja
mieszkańców poprzez sport
i kulturę".

40 000,00 zł

pozytywna

70 000,00 zł

70 000,00 zł

pozytywna

Plastyka bez granic - warsztaty
plastyczne dla uczniów
ZSP12 w Rybniku.

Zebrzydowice,
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12
w Rybniku, ul. M. Buhla 3

Plastyka bez granic - warsztaty plastyczne dla uczniów ZSP12 w Rybniku
w czasie dni wolnych od nauki szkolnej dla 25 osobowych grup uczniów.
Wniosek zakłada realizację trzech spotkań warsztatowych,
o różnej technice plastycznej dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej.

3 000,00 zł

pozytywna

Roboty remontowe placu
manewrowego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

Zebrzydowice,
działki nr: 729/69, 2787/69, 2788/69,
2790/69
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w
Rybniku, ul. M. Buhla 3

Remont placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12
w Rybniku, polegający na rozbiórce krawężników drogowych, robotach
ziemnych, wykonaniu podbudowy, ułożeniu krawężników,
oraz kostki brukowej.

61 670,04 zł

pozytywna

74

Organizacja międzygminnego
konkursu plastycznego "projekt
kartki wielkanocnej".

Zebrzydowice,
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12
w Rybniku, ul. M. Buhla 3

Międzygminny konkurs plastyczny polegający na zaprojektowaniu
kartki wielkanocnej.

1 000,00 zł

pozytywna

75

Ogólnopolski konkurs plastyczny
"Suknia Pani Zimy".

Zebrzydowice,
Przedszkole nr 12 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 12
w Rybniku, ul. M. Buhla 3

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków
pn. "Suknia Pani Zimy".

700,00 zł

pozytywna
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Zebrzydowice

