2018-94914

Lista projektów lokalnych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2019 rok, poddanych pod konsultacje (bez głosowania)
lp.

Nr
zadania

1

L-2-1

2

L-3-1

Dzielnica

Boguszowice
Stare

Lokalizacja

Krótki opis

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

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

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 SzkolnoPrzedszkolnym nr 15
w betonowy stół do gry w piłkarzyki.

29 990,00 zł

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

Chwałęcice
3

4

L-3-2

L-4-1

Chwałowice

Kwota
wnioskowana

Tytuł projektu

Naukowe place zabaw.

Kwota
przeznaczona
dla dzielnicy

90 000,00 zł

40 000,00 zł

90 000,00 zł

5

6

7

8

9

L-4-2

L-5-2

L-7-1

L-8-1

L-9-1

Chwałowice

Golejów

Grabownia

Kamień

Kłokocin

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

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.

41 300,00 zł

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.

40 000,00 zł

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

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.

69 989,00 zł

70 000,00 zł

Budowa placu rozrywki - skateparku.

40 000,00 zł

40 000,00 zł

140 lat chwałowickiego
szkolnictwa.

Morski klimat w leśnym zaciszu.
Chata solna na Grzybówce.

Plac rozrywki.

Kłokocin,
działka nr: 1074/261
ul. Bracka

90 000,00 zł

40 000,00 zł

10

Doposażenie pomieszczeń Klubu
Kultury Harcówka: umeblowanie
Ligota L-10-2
dwóch pomieszczeń Klubu
Ligocka Kuźnia
Harcówka, doposażenie zaplecza
socjalnego.

11

L-14-2

12

L-15-1

13

Niewiadom

L-15-2

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 socjalneg zakup
warników do wody, kuchenki mikrofalowej, termosów.

35 000,00 zł

70 000,00 zł

"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

70 000,00 zł

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

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

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

Ochojec

14

L-15-3

Prezentujemy kulturę
w Ochojcu.

40 000,00 zł

15

L-17-1

Bezobsługowy Park Linowy
przy Tężni.

16

L-17-2

Rajd Rowerowy "Odjazdowy
Bibliotekarz" w ramach pikniku
rodzinnego.

ParuszowiecPiaski

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

Bezobsługowy park linowy dla osób korzystających z tężni.

dzielnica Paruszowiec-Piaski
Organizacja rajdu rowerowego (zakup termosu do przewożenia
i okolice, filia nr 4 PIMBP w Rybniku,
posiłków, zakup warnika do przygotowania gorących napojów).
ul. Za torem 3b

63 000,00 zł

2 000,00 zł
70 000,00 zł

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

Montaż stołu betonowego do gry w piłkarzyki dla mieszkańców
ulicy Słonecznej.

5 000,00 zł

L-19-1

Spotkanie integracyjne
z seniorami 2019.

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

19

L-19-2

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Rady Dzielnicy Meksyk 2019
współorganizator Rada Dzielnicy
Radziejów.

Radziejów, ul. Kręta 20, sala
gimnastyczna przy Gimnazjum
nr 13 im. Jana III Sobieskiego

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

20

L-19-3

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

17

18

L-17-3

Betonowy stół do gry
w piłkarzyki.

Radziejów

40 000,00 zł

21

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.

L-19-5

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

L-20-1

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

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

Hej! Kolęda!

Rybnicka Kuźnia, Kościół parafialny,
ul. Kuźnicka 10

Organizacja konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży.

6 025,00 zł

Festyn dzielnicowy - Majówka
2019.

L-19-4

Radziejów

22

23

24

L-20-2

25

L-20-3

Rybnicka
Kuźnia

10 000,00 zł

40 000,00 zł

70 000,00 zł

26

27

L-20-4

L-23-1

Rybnicka
Kuźnia

Stodoły

Podzielmy się …

mini BOISKO w Stodołach.

28

L-25-1

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

29

L-25-2

Zakup zestawu komputerowego
laptop + drukarka laserowa.

30

L-25-3

Wielopole

rybnicka restauracja

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

Wielopole, Zespół SzkolonoPrzedszkolny z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1,
ul. Gliwicka 105.

OSP Wielopole

Zakup 11 szt. kompletów stołów Wielopole, teren Remizy strażackiej
i ławek festynowych.
OSP, ul. Podleśna 21b

31

L-25-4

Rybnicka olimpiada sportowa
przedszkolaków.

32

L-25-5

Spotkanie świąteczno noworoczne dla seniorów
w Wielopolu.

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

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

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

70 000,00 zł

40 000,00 zł

5 000,00 zł

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

3 000,00 zł

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

4 000,00 zł

Wielopole, Zespół SzkolonoPrzedszkolny z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1,
ul. Gliwicka 105

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

3 000,00 zł

rybnicka restauracja

Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów z dzielnicy
Wielopole.

4 000,00 zł

40 000,00 zł

33

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

L-25-7

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

L-27-2

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

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 SzkolnoPrzedszkolnym nr 12 w Rybniku polegający na rozbiórce
krawężników drogowych, roboty ziemne, wykonanie
podbudowy, ułożenie krawężników, oraz kostki brukowej.

61 670,04 zł

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.

Wielopole
34

35

36

L-27-3
Zebrzydowice

37

38

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

Festyn "Dni Wielopola 2019".

L-25-6

L-27-4

Organizacja międzygminnego
konkursu plastycznego "projekt
kartki wielkanocnej".

L-27-5

Zebrzydowice,
Ogólnopolski konkurs plastyczny Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno"Suknia Pani Zimy".
Przedszkolnym nr 12
w Rybniku, ul. M. Buhla 3

16 000,00 zł

40 000,00 zł

70 000,00 zł

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

1 000,00 zł

700,00 zł

