Lista projektów ogólnomiejskich poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 rok
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Tytuł projektu

Kwota
wnioskowana

Lokalizacja

Krótki opis

Park im. Henryka Czempiela,
przy ul. Barbary,
działki nr: 2982/142, 2761/142,
2763/142, 3057/142

Modernizacja i uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku rodzinnego. Projekt przewiduje
zabudowę ogrodzenia wokół całego parku, budowę płytkiego basenu Kneippa, brodzika
do mokrego i suchego masażu stóp, misy do moczenia rąk, ustawienie ławek
i leżaków parkowych, „Teletubisie” oraz naprawę istniejących murków i wykonanie
na nich siedzisk drewnianych, a także wykonanie toru rowerowego terenowego
i ziemnego, zabudowę stojaków na rowery, budowę toalety ogólnodostępnej
oraz instalację monitoringu całego terenu.

2 515 000,00 zł

Spotkajmy się w przestrzeni sportu

ul. Św. Józefa 30,
działki nr: 4645/220, 3414/220,
3205/220, 2225/220, 3413/220

Budowa boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkówkę, tchoukballa, badmintona,
piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę), bieżni wokół boiska, bieżni prostej
o dł. 100 m do sprintów i skoku w dal z nawierzchnią z pianki poliuretanowej,
nawierzchni utwardzonej kostką brukową z ławkami, siłownią terenową
złożoną z 6 urządzeń dwufunkcyjnych z nawierzchnią mineralną oraz
zagospodarowanie terenu zielenią przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

2 640 000,00 zł

Park linowy "Grzybówka"

Ośrodek SportowoRekreacyjny "Grzybówka"
w Rybniku-Golejowie,
ul. Podgórna 50,
działka nr 804/84

Budowa na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Grzybówka” bezobsługowego
parku linowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – małą architekturą
oraz systemem monitoringu wizyjnego. W parku zaplanowano dwie trasy,
jedną dla dzieci i drugą dla młodzieży i dorosłych. Park linowy ma być
swoistym rodzajem „placu zabaw” na istniejącym drzewostanie,
bądź wkomponowanym w istniejący drzewostan.

1 175 000,00 zł

Eko, zdrowo i sportowo

okolice "Górki dla Burka" oraz
siłowni na wolnym powietrzu
przy ul. H. Góreckiego,
działki nr: 917/18, 916/18,
915/18, 2602/18,
festyny rodzinne: tereny RSM:
pierwszy festyn
(czerwiec 2020):
tereny zielone w okolicach ulic:
Dąbrówki, Grunwaldzkiej,
Stalmacha, działka nr 4234/66,
drugi festyn (wrzesień 2020) boisko znajdujące się przy
ulicach: Broniewskiego
oraz Budowlanych,
działka nr 2475/46

Zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych przy ul. H. Góreckiego poprzez
budowę pump tracku, skałki wspinaczkowej dla dzieci, doposażenie siłowni
o rowerki z ładowarkami USB oraz montaż latarni solarnych. Organizacja dwóch
festynów rodzinnych z okazji rozpoczęcia i zakończenia lata.

ul. Rudzka, działka nr 65/15

Budowa bazy ratowniczo-szkoleniowej WOPR na potrzeby organizacji szkoleń
dla przyszłych ratowników, pogadanek dla dzieci i młodzieży rybnickich szkół
oraz zabezpieczenia imprez organizowanych na Zalewie Rybnickim,
a także szeroko rozumianych działań ratowniczych. Doposażenie strefy
dla mieszkańców o urządzenia rekreacyjne (piłkarzyki, stoły do tenisa,
stoliki do gry w szachy i chińczyka oraz tablice edukacyjne).
Organizacja pikniku "Bezpiecznie nad wodą" z pokazami ratownictwa
wodnego, udzielania pierwszej pomocy, występami lokalnych artystów
oraz zespołów szantowych.

1 500 000,00 zł

Miasto Rybnik

Przeprowadzenie szczepień ochronnych dla dzieci z Rybnika, w tym szczepienie
dziewczynek z roczników 2007 i 2008 przeciwko wirusowi HPV - brodawczak
ludzki oraz szczepienie wszystkich dzieci przedszkolnych przeciwko wirusowi
WZW typu A - wirusowe zapalenie wątroby. Zaplanowano zaszczepienie 75%
populacji z grup docelowych, tj. 970 dziewczynek i 3770 przedszkolaków.

3 000 800,00 zł

2 739 200,00 zł

"Czy bez tydzień, czy niedziela dychnij
w Niedobczycach w Parku Czempiela"

BAZA RATOWNICZO-SZKOLENIOWA
WOPR W RYBNIKU ORAZ PIKNIK
DLA MIESZKAŃCÓW
"BZEPIECZNIE NAD WODĄ"

SZCZEPCIO I CHROŃCIO

525 000,00 zł

7

PARYS - RYBNICKA DOLINA
SPORTU I REKREACJI

tereny przy ul. Witosa,
działki nr: 1312/9

Budowa boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 45 x 90 m z możliwością
uprawiania różnych sportów zespołowych, organizowania przedsięwzięć
sportowo-kulturalnych, budowa boiska wielofunkcyjnego (kort tenisowy,
do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej) o powierzchni 1000 m kw, wykonanie
wokół boiska bieżni dla biegaczy z tartanu o szerokości 2m i o długości 400 m,
wykonanie toru z asfaltu lub betonu dla rolkarzy o szerokości 2 m i długości 400 m,
wykonanie elementów skateparku z torem, wzniesieniami, wkomponowanego
w otaczającą zieleń o powierzchni 1000 m kw, modernizacja skarpy służącej zimą
jako ślizgawka dla dzieci. Na zmodernizowanym terenie zaplanowano umieszczenie
20 ławek i 6 koszy na śmieci, wykonanie miejsca na ognisko, budowę podestu
scenicznego o wymiarach 8 x 6 m, wykonanie oświetlenia ledowego obiektu
i fotowoltaiki, montaż monitoringu wizyjnego, wykonanie parkingu, wykonanie
instalacji oraz dokonanie nasadzeń.
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TELERYBNIK

Miasto Rybnik

Zakup wielkogabarytowego ekranu mobilnego (telebimu) na potrzeby organizacji
ważnych imprez sportowych, kulturalnych, kina pod chmurką oraz innych
miejskich uroczystości celem integracji mieszkańców Rybnika.

550 000,00 zł

tereny przy ul. Patriotów 40-50
i Osiedlu Południe 34-36
działki nr: 2286/20, 2026/15,
2288/15, 1769/15, 1772/15,
814/15, 811/15, 1857/21, 784/14,
1840/14, 784/14, 1827/14,
1831/14, 1822/24, 1841/14,
1070/14

Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
służącego zarówno do poprawy komunikacji między mieszkańcami dzielnic,
możliwości dokonywania bezpiecznych zakupów na pobliskim targowisku
oraz uatrakcyjnienie okolicy, poprzez stworzenie otwartej przestrzeni codziennego
miejsca spotkań, rekreacji, wypoczynku i wspólnej integracji. Projekt
zagospodarowania obejmuje kilka etapów: 1) poprawa komunikacji - utworzenie
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż istniejących torów, wydzielenie alejek
spacerowych, ścieżki do biegania i jazdy na rowerze oraz na rolkach,
nasadzenie drzew, 2) zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez stworzenie
zielonych przestrzeni aktywności z elementami małej infrastruktury, wykonanie
boiska wielofunkcyjnego, stworzenie skateparku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
placu zabaw, rearanżacja istniejącej siłowni, wykonanie toalety publicznej.

3 485 000,00 zł
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"BO RODZINA JEST WAŻNA ogólnomiejski"

