2020-60416
Informacja o zgłoszonych projektach lokalnych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2021 rok wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami, na podstawie § 4 ust. 8 uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 września 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (dalej "uchwała")

lp.

1

2

3

4

5

Nr
Dzielnica
projektu

Tytuł projektu

L-1-1

BO Akcja Reakcja - skwer
przy ul. Czwartaków

teren przy ul. Czwartaków 1 w Rybniku
wydzielony z działki ewidencyjnej nr
2087/45

"TAK" dla Boguszowic Starych organizacja wydarzeń kulturalnych,
integracja społeczeństwa

Integracja mieszkańców Boguszowic Starych
poprzez organizację wydarzeń kulturalnych:
Harcówka - ul. Św. Wawrzyńca 6, Park św.
Boguszowickie Dożynki 2021, "Dni Boguszowic
Wawrzyńca, Ogród Farski - teren parafii
2021", "Dzień seniora 2021", 110-lecie OSP oraz
NSPJ w Boguszowicach Starych, OSP
zakup sprzętu (ławki ogrodowe, namiot imprezowy,
Boguszowice, ul. Strażacka
ekran projekcyjny, lampy ogrodowe, gazownik
promienny).

L-2-1

L-3-1

L-3-2

L-3-3

Boguszowice Osiedle

Boguszowice Stare

Chwałęcice

Rozbudowa bazy wypoczynkowej
Pniowiec

Chwałęcice

Doposażenie boiska piłkarskiego
w dzielnicy Chwałęcice

Chwałęcice

Zakup wyposażenia kuchni
na Stanicy Żeglarskiej

Lokalizacja

Krótka charakterystyka projektu

Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji lokalnej
społeczności: urządzenia siłowe, urządzenia małej
architektury, ławki, tyrolka, kosze na śmieci,
odtworzenie boiska do siatkówki, nasadzenie
krzewów i roślin.

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

pozytywna

negatywna wraz z uzasadnieniem pozytywna

negatywna wraz z uzasadnieniem

80 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

65 000,00 zł

negatywa:
brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 5
uchwały – projekt nie został
zgłoszony zgodnie ze wzorem
formularza oraz w formie, w
terminie i w miejscu ogłoszonym
przez Prezydenta (projekt złożony
po terminie składania projektów).

-

-

Kwota
Szacunkowa
przeznaczona
wycena kosztów
dla dzielnicy

80 000,00 zł

64 839,59 zł

-

ul. Pniowska, nr działki: 999/52, 628/52

Rozbudowa parkingu (bazy przesiadkowej z auta na
rower/rolki) przy nowo powstałej ścieżce rowerowej
na ulicy Pniowskiej. Likwidacja dziko rosnących
krzewów wzdłuż drogi, utwardzenie podłoża, montaż
koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.

29 700,00 zł

35 000,00 zł pozytywna

-

-

negatywna:
§ 4 ust. 3 pkt 4 uchwały –
negatywna ocena kosztorysu
projektu w odniesieniu do zakresu
rzeczowego projektu.
Budżet inwestycji jest
niewystarczający (założono 9 700
zł, natomiast szacuje się, że koszt
inwestycji wyniesie ok. 31 000 zł,
co wynika z konieczności zmiany
technologii wykonania inwestycji).
Ponadto planowana inwestycja
może doprowadzić do ubytku
w środowisku przyrodniczym
Miasta.

ul. Marusarzówny, nr działki: 1438/100

Doposażenie boiska poprzez zakup 2
pełnowymiarowych bramek aluminiowych z siatkami,
maszynki do malowania linii boiska, kosiarki oraz
wykonanie fundamentów pod bramki.

15 000,00 zł

35 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

35 000,00 zł -

negatywna:
brak zgodności z § 3 ust. 4
uchwały – projekt nie został
zgłoszony przez mieszkańca
dzielnicy, której projekt dotyczy.
Projekt zgłoszony przez
mieszkańca dzielnicy Rybnicka
Kuźnia, natomiast jako miejsce
realizacji wskazano dzielnicę
Chwałęcice.

-

-

Stanica Harcerska 6 Harcerskiej Drużyny
Żeglarskiej, znajdującej się nad Zalewem
Rybnickim przy ul. Rudzkiej

Zakup wyposażenia kuchni w budynku Stanicy
Żeglarskiej (lodówka z zamrażarką, okap, piec, zlew
zlewozmywak z baterią i syfonem, blat
gastronomiczny, regał magazynowy, szafki stalowe,
półki ścienne, szafki z szufladami, kuchenka
mikrofalowa, czajnik elektryczny, zestaw garnków,
przybory i naczynia kuchenne.

22 050,00 zł

6

7

L-3-4

L-4-1

Chwałęcice

Chwałowice

Sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy
oraz pianino cyfrowe
ul. Grodzka 14
dla mieszkańców Chwałęcic

Opowieści chwałowickie - podróż
w czasie i przestrzeni

Zakup pianina cyfrowego oraz sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego celem
organizacji spotkań, imprez okolicznościowych dla
mieszkańców dzielnicy.

Działania kulturalne, mające na celu
dokumentowanie i zachowanie lokalnych historii
dzielnicy Chwałowice: wydanie sylwy "Śląskie
gorole", zapisków z życia codziennego, którą
Ogród społeczny przy Domu Kultury
stworzą mieszkańcy Chwałowic, organizacja spotkań
w Rybniku-Chwałowicach, Dom Kultury
historyczno-wspominkowych jako źródła informacji
w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B,
do stworzenia sylwy, wielki rodzinny album
Klub mieszkańców "Stara Poczta",
Chwałowic, spektakl teatralny "Opowieści
ul. Kupiecka 2, Szkolna Izba Tradycji
chwałowickie", chwałowicki piknik historyczny, 41
w Szkole Podstawowej nr 13, ul. 1 Maja 51
warsztatów "Czarny Śląsk" dla uczniów lokalnych
szkół podstawowych i przedszkoli, terenowa gra
fabularna - warsztaty dla młodzieży z IV LO, spacer
wirtualny po Szkolnej Izbie Tradycji.

8

L-4-2

Chwałowice

Montaż słupów oświetleniowych
przy ulicy Kupieckiej oraz
Zwycięstwa

Montaż słupów oświetleniowych na terenie wokół
nr działki: 127/59, 964/57, pomiędzy ulicami
boiska oraz placu zabaw mieszczących się pomiędzy
Kupiecką oraz Zwycięstwa
ulicami Kupiecką oraz Zwycięstwa.

9

L-4-3

Chwałowice

Instalacja konstrukcji Street
Workout Parku

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 35
w Rybniku, ul. Śląska 18a, nr działki:
1945/32

Rowerowy Golejów. Miasteczko
ruchu drogowego przy ZSP4

Powstanie miasteczka ruchu drogowego - placu
manewrowego do nauki wychowania
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
komunikacyjnego przy Zespole Szkolnow Rybniku-Golejowie, ul. Komisji Edukacji
Przedszkolnym nr 4. Oczyszczenie i wyrównanie
Narodowej 29, nr działki: 928/150, 708/112,
kostki brukowej na placu szkolnym, wyrysowanie
706/146
placu i zamontowanie elementów wyposażenia,
ewentualna niwelacja terenu.

10 L-5-1

11 L-5-2

12 L-6-1

Golejów

Golejów

Gotartowice

Montaż instalacji konstrukcji Street Workout Parku instalacja drążku oraz drabinki przeznaczonych dla
osób ćwiczących na świeżym powietrzu.

Pomagając nam skuteczniej
pomożemy tobie

Doposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej RybnikOchotnicza Straż Pożarna Rybnik- Golejów,
Golejów poprzez zakup sprzętu oraz ubiorów
ul. Gliwicka 257
ratowniczych

Siłownia na wolnym powietrzu

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

Siłownia na wolnym powietrzu z kilkunastoma
urządzeniami, 3-4 ławkami, 2 stojakami na rowery,
koszami na śmieci oraz regulaminem. Utwardzenie
i przygotowanie podłoża siłowni.

20 000,00 zł

35 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

65 000,00 zł

65 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

30 000,00 zł

65 000,00 zł pozytywna

-

-

negatywna:
§ 4 ust. 3 pkt 4 uchwały –
negatywna ocena kosztorysu
projektu w odniesieniu do zakresu
rzeczowego projektu.
§ 4 ust. 5 pkt 1 uchwały – projekt
nie zawiera istotnych informacji
niezbędnych do jego analizy.
Projektodawca nie dokonał
uzupełnienia istotnych informacji
niezbędnych do analizy projektu
w terminie wskazanym przez
wzywającego - projekt pozostawia
się bez rozpatrzenia.

30 996,00 zł

65 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

40 000,00 zł

40 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

40 000,00 zł

40 000,00 zł -

negatywna:
brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 1
uchwały – projekt nie został
zgłoszony przez mieszkańca
Miasta Rybnika (projekt zgłosiła
Ochotnicza Straż Pożarna RybnikGolejów).
Brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 5
uchwały – projekt nie został
zgłoszony zgodnie ze wzorem
formularza oraz w formie, w
terminie i w miejscu ogłoszonym
przez Prezydenta (projekt został
złożony na formularzu zgłoszenia
projektu do budżetu
obywatelskiego Miasta Rybnik na
2020 rok).

-

45 000,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

-

pozytywna

13 L-6-2

Gotartowice

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy
Czyste powietrze dla naszych dzieci
Buchalików w Rybniku, ul. Ziołowa 3,
nr działki: 909/31

14 L-7-1

Grabownia

Doposażenie placu zabaw

15 L-7-2

Grabownia

16 L-8-1

17 L-9-1

18 L-9-2

19 L-9-3

20 L-10-1

Zakup 18 oczyszczaczy powietrza dla Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
im. Harcerzy Buchalików w Rybniku.

33 200,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

ul. Skowronków, nr działki: 1818/106,
1820/98

Poszerzenie placu zabaw poprzez doposażenie
w trampolinę, huśtawkę wagową i linearium oraz
wykonanie nawierzchni z trawy.

30 000,00 zł

30 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Bezpieczniej w dzielnicy

Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Poloczka 76c

Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków
ratowników jednostki ochotniczej straży pożarnej w
Grabowni.

30 000,00 zł

30 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Kamień

Razem wspominamy, świętujemy
i odkrywamy nowe przestrzenie
naszej dzielnicy

tereny OSP, ul. A. Szewczyka 30, nr działki:
2469/282, tereny Szkoły Podstawowej nr
28, ul. A. Szewczyka 6, nr działki: 923/229,
tereny MOSiR, ul. Hotelowa 12, nr działki:
569/117, 638/122, 822/96

Trzy wydarzenia kulturalne w Kamieniu: 1) otwarcie
nowego miejsca spotkań lokalnej społeczności na
terenie przebudowanej siedziby OSP Kamień, festyn
oraz organizacja dnia otwartego OSP z pokazem
udzielania pierwszej pomocy, 2) uroczyste obchody
100-lecia Szkoły Podstawowej nr 28, 3) festyn na
zakończenie lata na terenie MOSiR.

50 000,00 zł

50 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Kłokocin

Zakup 10 kompletów i 10 koszul MDP
umundurowania dla młodszych strażaków.
Zakup umundurowania MDP oraz
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku OSP
wyposażenia zaplecza
w Kłokocinie, ul. Włościańska 70, nr działki:
Kłokocin (patelnia elektryczna, zmywarkogastronomicznego w OSP Kłokocin 2954/259
wyparzarka, szafa chłodnicza, stół z basenem
jednokomorowym.

21 570,23 zł

40 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Kłokocin

Wyposażenie budynku CAL
w potrzebne urządzenia i
przedmioty potrzebne do
funkcjonowania
i spełnienia swojej roli

18 500,00 zł

40 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Kłokocin

Ligota-Ligocka Kuźnia

ul. Bracka, nr działki: 1074/261

Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności
Lokalnej w sprzęt meblowy (biurka, szafa biurowa)
oraz telewizor, projektor, laptop, lodówkę, gry
planszowe, zestaw kawowy i drabinę.

Doposażenie budynku CAL w sprzęt
elektroniczny, sportowy oraz
ul. Bracka, nr działki: 1074/261
urządzenia AGD

Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności
Lokalnej w sprzęt elektroniczny (laptopy, urządzenia
wielofunkcyjne), zmywarkę, ekspres do kawy,
kosiarkę spalinową oraz betonowy stół do pingponga.

21 000,00 zł

40 000,00 zł pozytywna

-

-

negatywna:
§ 4 ust. 3 pkt 4 uchwały –
negatywna ocena kosztorysu
projektu w odniesieniu do zakresu
rzeczowego projektu. Koszt
zakupu składników zgłoszonych
w projekcie, po weryfikacji na
podstawie otrzymanego e-maila
od projektodawcy, nie uwzględnia
kosztów dostaw i wzrostu cen
towarów. Szacunkowa wycena
kosztów jest zaniżona.

Remont kapliczki domkowej
w Ligocie
przy ul. Żorska/K. Miarki - II etap

II etap remontu kapliczki w zakresie wymiany
konstrukcji więźby dachowej, pokrycia z gontu
bitumicznego na dachówkę ceramiczną - typ
"karpiówka", wymiana rynien, rur spustowych
i obróbek blacharskich dachu i wieżyczki,
renowacyjne malowanie elewacji ze zmianą
kolorystyki.

50 000,00 zł

50 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

ul. Karola Miarki (89), nr działki: 906/101

21 L-10-2

22 L-11-1

Ligota-Ligocka Kuźnia

Maroko-Nowiny

Oczyszczaj powietrze z klasą

ul. Karola Miarki 74, nr działki: 2613/46,
1781/43, 1778/33, 2478/32, 1771/21,
2476/21

Dzielnica razem

Przygotowanie miejsc parkingowych na terenie
przyległym do terenów rekreacyjnych ("Górka dla
ul. Grunwaldzka, nr działki: 4234/66 (festyn Burka", plac zabaw, siłowania, tor do jazdy na
środowiskowy), 1455/74, 2600/74, 915/18, rolkach, park linowy) zlokalizowanych przy ul. H.M.
916/18 (budowa miejsc postojowych)
Góreckiego. Organizacja spotkania środowiskowego
w okolicach Dnia Dziecka
o tematyce ochrony środowiska.

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku,
ul. Świerklańska 42, basen i boiska
zewnętrzne ZSB

Zakup oczyszczaczy powietrza do każdej z klas
Szkoły Podstawowej nr 4 w Rybniku.

10 880,00 zł

50 000,00 zł -

negatywna:
brak zgodności z § 3 ust. 4
uchwały – projekt nie został
zgłoszony przez mieszkańca
dzielnicy, której projekt dotyczy.
Projekt zgłoszony przez
mieszkańca dzielnicy ParuszowiecPiaski, natomiast jako miejsce
relizacji wskazano dzielnicę LigotaLigocka Kuźnia.

-

120 000,00 zł

120 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci
i dorosłych dzielnicy Meksyk. Szkolenie z pierwszej
pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa nad
wodą podczas wakacji. Dzień Dziecka z zawodami
kończącymi kurs oraz gry, zabawy i imprezy
towarzyszące. Zajęcia z aqua fitness dla kobiet.

40 000,00 zł

40 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Meksyk

Grzbietem, kraulem i klasykiem
w Budowlance pływamy
z Meksykiem

Niedobczyce

ul. Boczna 17, nr działki: 2574/64, Szkoła
"Po dzwonku" - integracyjne miejsce
Podstawowa nr 22 im. Juliusza
zabaw i odpoczynku
Słowackiego

Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci młodszych i
starszych z elementami dla osób
niepełnosprawnych. Plac zabaw stanowić będą
następujące urządzenia zabawowe: piaskownica,
huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela.

90 000,00 zł

90 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

25 L-13-2

Niedobczyce

Wieża Eiffla na rondzie
Niedobczyce-Paryż

Rondo Niedobczyce - Paryż,
ul. Wodzisławska, nr działki: 1623/65

Montaż konstrukcji - instalacji mini podświetlonej
wieży będącej punktem orientacyjnym wjazdu na
drogę szybkiego ruchu, z dojazdem do A1.
Kilkunastometrowa wieża Eiffla nawiązuje do osiedla
o nazwie Paryż.

90 000,00 zł

90 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

26 L-13-3

Niedobczyce

Modernizacja parkingu przy
cmentarzu parafialnym
w Niedobczycach

ul. Cienista, nr działki: 620/83

Modernizacja terenu miejskiego pełniącego funkcję
parkingu przy cmentarzu parafialnym. Wyrównanie
terenu, położenie mieszanki mineralno-bitumicznej
oraz ułożenie krawężników.

90 000,00 zł

90 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

27 L-13-4

Niedobczyce

Rodzina Rymera - II edycja

ul. Rybnik, ul. Górnośląska 44, nr działki:
2643/237, Boisko użytkowane przez Klub
Sportowy Rymer

Instalacja na płycie głównej boiska elektronicznej
tablicy wyników LED oraz oświetlenia na masztach
i pod dachem trybuny krytej.

86 200,00 zł

90 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Spełnienie dziecięcych marzeń sala zabaw i ścieżka sensoryczna

Sala zabaw (sala sensoryczna) wyposażona
w urządzenia służące do rozwoju integracji
sensorycznej: basen z piłeczkami, ścianka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
wspinaczkowa, huśtawka "kropla deszczu" służąca
Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu dzieciom w trakcie przerw międzylekcyjnych,
w Rybniku, ul. Sportowa 52,
w czasie lekcji, zajęć przedszkolnych oraz po ich
44-273 Rybnik, nr działki: 278/26
zakończeniu, ścieżka sensoryczna - tor przeszkód
dla dzieci z różnymi materiałami (kamyki, szyszki,
piasek, kora) na terenie szkoły uatrakcyjni dzieciom
pobyt na świeżym powietrzu.

33 000,00 zł

50 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

23 L-12-1

24 L-13-1

28 L-14-1

Niewiadom

ul. Piotra Skargi, działka nr: 374/7

Ogrodzony psi wybieg z drewnianymi przeszkodami
dla psów, poidłami, pojemnikami na woreczki oraz
koszami na śmieci.

25 500,00 zł

50 000,00 zł pozytywna

-

-

negatywna:
§ 4 ust. 5 pkt 1 uchwały – projekt
nie zawiera istotnych informacji
niezbędnych do jego analizy.
Projektodawca nie dokonał
uzupełnienia istotnych informacji
niezbędnych do analizy projektu
w terminie wskazanym przez
wzywającego - projekt pozostawia
się bez rozpatrzenia.

ul. Rybnicka 23, nr działki: 388/12

Zakup sprzętu ratowniczego używanego w czasie
działań ratowniczo - gaśniczych na terenie dzielnicy.
Zakup zestawów szkoleniowych na potrzeby
doskonalenia umiejętności oraz utrzymania stałej
gotowości bojowej strażaków.

39 790,00 zł

40 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Miasteczko ruchu drogowego oraz ul. Kuglera 8a, teren Zespołu Szkolnoplac gier podwórkowych w dzielnicy Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II,
Ochojec
nr działki: 1104/3

Powstanie miasteczka ruchu drogowego wraz
z oznakowaniem oraz placu gier podwórkowych
służących edukacji i rekreacji dzieci Ochojca.

40 000,00 zł

40 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

32 940,00 zł

40 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

41 431,31 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

44 000,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

-

-

Niewiadom

PSIKOPA - czyli wybieg dla psów
na kopcu zwanym Hoyma

30 L-15-1

Ochojec

Wyposażeni strażacy - bezpieczni
mieszkańcy

31 L-15-2

Ochojec

29 L-14-2

32 L-15-3

Ochojec

Doposażenie nowego kompleksu
szatniowego na boisku oraz
organizacja festynu rodzinnego

ul. Cystersów 34, nr działki: 84/3

Zakup 5 ławostołów, 30 krzeseł oraz 3 namiotów
imprezowych o wymiarach 8x4 m, służących
organizacji spotkań i imprez. Zakup telewizora
służącego do organizacji prezentacji i programów dla
dzieci oraz organizacji społecznych Ochojca.
Organizacja festynu rodzinnego w ramach którego
wystąpi zespół z programem kabaretowym wraz
z oprawą muzyczną i atrakcjami dla mieszkańców.

33 L-16-1

Orzepowice

Rozbudowa istniejącego placu
zabaw o atrakcje dla dzieci
starszych

ul. Borki 37c, nr działki: 3865/184

Rozbudowa istniejącego placu zabaw poprzez
doposażenie w atrakcje dla starszaków oraz ławki.
Usunięcie niedziałającej latarni z terenu placu zabaw
oraz przeniesienie huśtawek.

34 L-16-2

Orzepowice

Mini boisko na
niezagospodarowanym
terenie na potrzeby najmłodszych
dzieci klubu "Zuch" Orzepowice

Mini boisko o sztucznej nawierzchni o wymiarach
ul. Łączna 55, KRS TKKF Zuch Orzepowice
10m x 20m o podbudowie kamiennej spełniającej
nr działki: 1561/47
wymogi bezpieczeństwa dla najmłodszych dzieci.

73 100,00 zł

45 000,00 zł -

negatywna:
brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 6
uchwały - wartość projektu
przekracza całkowitą kwotę
przeznaczoną na realizację
budżetu obywatelskiego Miasta
w dzielnicy Orzepowice.

35 L-16-3

Orzepowice

Bezpieczny strażak - bezpieczni
mieszkańcy Orzepowic

OSP w Rybniku-Orzepowicach,
ul. Łączna 62, nr działki: 1665/12

Zakup specjalistycznego wyposażenia osobistego
strażaków ratowników: 6 kompletów ubrań
specjalistycznych, hełmów, butów, a także pralkosuszarka oraz fantom do przeprowadzania szkoleń z
zakresu pierwszej pomocy.

36 L-16-4

Orzepowice

Plac zabaw "kolorowe kredki"

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
w Rybniku, ul. Borki 37D, nr działki:
3866/184

Plac zabaw dla małych dzieci pn.: Kolorowe kredki,
składający się ze sprzętów do zabawy, rozwijania
sprawności fizycznej i rekreacji, ławka, kosz
na śmieci i regulamin placu zabaw.

44 950,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Modernizacja sali biologiczno-chemicznej w Szkole
Podstawowej nr 3, zakup mebli: szaf, stołów,
krzeseł, nowoczesnego sprzętu multimedialnego,
komputera, sprzętu laboratoryjnego i optycznego
oraz innych pomocy naukowych. Prace remontowe
sali w tym: malowanie ścian, wymiana podłogi oraz
prace elektryczne.

49 600,00 zł

50 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Działalność edukacyjna, szkoleniowa, coachingowa i
mediacyjna dotycząca rozwoju świadomości kobiet i
rodzin w zakresie m.in. wsparcia w sytuacjach
trudnych, kryzysowych i konfliktowych, edukacji na
temat uzależnień, komunikacji międzyludzkiej.

20 000,00 zł

50 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

37 L-17-1

38 L-17-2

Paruszowiec-Piaski

Paruszowiec-Piaski

Moja wymarzona pracownia
przyrodniczo-chemiczna modernizacja pracowni w SP3

Wsparcie w kryzysie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św.
Stanisława Kostki w Rybniku,
ul. Wolna 17

ul. Wolna 28

39 L-18-1

Popielów

Bezpieczny strażak - zakup sprzętu OSP Popielów - Dom strażaka,
służącego ratowaniu życia, zdrowia ul. G. Zapolskiej, 44-274 Rybnik,
i mienia mieszkańców
nr działki: 2407/563

Zakup specjalistycznych ubrań ochronnych dla
czynnych strażaków - ochotników jednostki OSP
Popielów.

30 000,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

15 000,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

40 L-18-2

Popielów

Plenerowa integracja "Popielów
2021"

Organizacja animacji, cyklu gier, zabaw oraz
konkursów z nagrodami dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, zawody sportowe, występy lokalnych
parking przy ul. Staffa (obok kościoła pw.
zespołów muzycznych i tanecznych, m. in. Miejskiej
Trójcy Przenajświętszej w Popielowie)
Orkiestry Dętej "RYBNIK" (29 maja 2021 r.). Zajęcia
plac zabaw wokół budynku Senior Wigor
warsztatowe dla dzieci i młodzieży, animacje, gry
w Rybniku Popielowie, przy ul. Konarskiego
i konkursy z nagrodami, zabawy na wolnym
powietrzu, dmuchańce, huśtawki na linie, basen z
piłkami, 5 czerwca 2021 r.

41 L-19-1

Radziejów

Piknik sportowy

ul. Szyb Marcin, teren boiska MKS 32
Radziejów-Popielów

Piknik sportowy z konkursami, grami sportowymi
z nagrodami dla dzieci i młodzieży oraz oprawą
muzyczną i gastronomią.

10 000,00 zł

35 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Radziejów

Doposażenie ZSP nr 14 - budynek
"B" Radziejów, ul. Kręta 20

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14,
Budynek "B", ul. Kręta 20

Zakup szafek szkolnych dla uczniów, zakup
oczyszczaczy powietrza do sal lekcyjnych do 50 m 2
oraz zakup zestawu multimedialnego (laptop,
projektor oraz ekran projekcyjny ze wskaźnikiem
laserowym).

25 000,00 zł

35 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Każde pokolenie ma swój czas…

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia
N.M.P. w Rybnickiej Kuźni, ul. Kuźnicka 10,
teren przy skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej
z ulicą św. Maksymiliana nr działki:
1244/51, rybnickie ścieżki rowerowe i
tereny Miasta Rybnika.

Organizacja spotkania opłatkowego z seniorami,
osobami niepełnosprawnymi, organizacja koncertu
noworocznego w wykonaniu artystów Miejskiej
Orkiestry Dętej "Rybnik". Organizacja festynu
rodzinno-odpustowego i III kuźnickiego rodzinnego
rajdu rowerowego na orientację wraz z piknikiem
rodzinnym.

44 950,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Północ - dzielnica aktywnego
wypoczynku

Extremalny festyn rodzinny - MOSiR
Rybnik, ul. Gliwicka 72, stadion
lekkoatletyczny,
nr działki: 2254/8
Spotkanie z seniorami - Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 5, ul. Różańskiego 14a,
nr działki: 2239/19

Organizacja festynu rodzinnego - piknik extremalny
(wrzesień 2021 r.) na stadionie lekkoatletycznym
z muzyką "na żywo" oraz DJ. Organizacja spotkania
z seniorami (grudzień 2021 r.) na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

35 000,00 zł

65 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Nowy Park przy Sybiraków

Nowy park, miejsce rekreacji w południowej części
dzielnicy, w okolicy Karolinki. Oczyszczenie terenu,
teren zielony przy ul. Sybiraków, nr działki:
usunięcie połamanych roślin, przygotowanie
5848/55, 5849/55
koncepcji parku, wytyczenie alejek i miejsc rekreacji,
montaż ławek i koszy na śmieci.

30 000,00 zł

65 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Smolna

Bezpieczeństwo, czyste powietrze,
zabawa, rozrywka, integracja
w dzielnicy Smolna

ul. Smolna 27, nr działki: 4211/132 (festyn
rodzinny),
ul. Krzyżowa 12, nr działki: 4252/76,
4250/76, 2854/76, 4248/76, 2087/76,
2088/76, 2845/76, Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 10 w Rybniku, nr działki:
4205/140, 4158/141, 2098/141, 2730/141,
2099/141, 2095/141, 2728/141, 4204/140,
4202/241, 1075/241, 3884, 232, ul.
Wodzisławska 46,
Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Reymonta
69, 2, 3420/118, 1638/118, 3402/118,
3414/80, 2840/76

Integracyjna zabawa mieszkańców dzielnicy. Montaż
monitoringu 10 kamer na zewnątrz budynku oraz
systemu wizyjnego w budynku Przedszkola nr 17.
Zakup oczyszczaczy powietrza dla najmłodszych
mieszkańców Smolnej uczęszczających do SP nr 2 i
SP nr 34.

60 000,00 zł

60 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Stodoły

Zwiększenie potencjału
sprzętowego
OSP Rybnik Stodoły

Budynek remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rybniku Stodołach, ul.
Zwonowicka 5, nr działki: 927/185

Zakup 20 kompletu szt. szafek ubraniowych dla
członków OSP. Doposażenie samochodu
pożarniczego w opryskiwacz spalinowy, pilarkę
spalinową wielonarzędziową, agregat prądotwórczy,
wentylator spalinowy.

30 000,00 zł

30 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

42 L-19-2

43 L-20-1

44 L-21-1

45 L-21-2

46 L-22-1

47 L-23-1

Rybnicka Kuźnia

Rybnik-Północ

Rybnik-Północ

48 L-24-1

49 L-25-1

Śródmieście

Wielopole

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa
Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza
w Rybniku, ul. Cmentarna 1, nr działki:
3954/26, 3949/26, 3955/26

Wielofunkcyjny plac zabaw przeznaczony dla dzieci
do 12 lat, składający się z zestawu systemowego,
wspinaczkowego i tablic edukacyjnych np. kółko i
krzyżyk. Modernizacja nawierzchni chodnika między
boiskiem a szkołą wraz ze schodami prowadzącymi
do niższej części placu szkolnego, udrożnienie
odpływu kanalizacyjno-wodnego i położenie nowej
kostki.

54 491,82 zł

55 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Zintegrowane Wielopole 2021

teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej
Wielopole, ul. Podleśna 21b, restauracja
rybnicka

Festyn Dni Wielopola 2021 połączony z obchodami
115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów.
Zakup dwóch namiotów imprezowych z
mechanizmem ekspresowego rozkładania.
Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wielopolu w dmuchawę do liści, odkurzacz
spalinowy, pilarkę łańcuchową oraz garaż blaszany
do przechowywania zakupionego sprzętu.

35 000,00 zł

35 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

45 000,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

44 935,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

-

pozytywna

-

Bezpiecznie i wesoło przy SP9

50 L-26-1

Zamysłów

Kulturalny Zamysłów 2021 integracja mieszkańców poprzez
sport i kulturę

Sportowy Zamysłów - organizacja V edycji Bike
Race Zamysłów - wyścigu rowerowego wokół
Rajzapunkt, ul. Pełczyńskiego, nr działki:
Zamysłowa z licznymi atrakcjami dla dzieci i
1985/6 (Sportowy Zamysłów, Rajazabier), mieszkańców dzielnicy (dmuchańce, piłkarzyki,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
malowanie twarzy, gry i zabawy, muzyczna
ul. Wodzisławska 123 (spotkanie opłatkowe gwiazda). Zmysłowski Rajzabier - Oktoberfest na
dla seniorów)
Rajzapunkcie - biesiada dla mieszkańców dzielnicy.
Spotkanie opłatkowe
dla seniorów.

51 L-27-1

Zebrzydowice

Anna Wyszkoni "Kolędy Wielkie" koncert w Zebrzydowicach

Kościół w Zebrzydowicach,
ul. Zebrzydowicka 223, nr działki: 968/140

Koncert tradycyjnych polskich kolęd w wykonaniu
Anny Wyszkoni w kościele w Zebrzydowicach.

