
pozytywna negatywna wraz z uzasadnieniem pozytywna negatywna wraz z uzasadnieniem

1

Darmowe wakacje dla 

dzieci z Rybnika 

Youth Camp Rybnik 2021

Park im. Henryka 

Czempiela 

w Rybniku-

Niedobczycach

Dom Kultury 

w Rybniku-

Niedobczycach

ul. Barbary 23

Organizacja 10-dniowych obozów dla 

uczniów szkół podstawowych z Rybnika 

na terenie Parku im. Henryka Czempiela 

w Rybniku-Niedobczycach 

i Domu Kultury w Rybniku-

Niedobczycach. Zaplanowano 

6 turnusów dla 200 uczestników 

w każdym z nich, od poniedziałku 

do niedzieli od 08.00 do 19.00. Dzieci 

będą uczestniczyły w wielu warsztatach 

i atrakcjach, wyjazdach. 

2 347 152,33  - 

negatywna:

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały – projekt 

nie jest zgodny z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 

na terenie, na którym ma zostać zrealizowany 

projekt. W części dotyczącej hali namiotowej w 

ocenie zgromadzonych materiałów i zapisów 

obowiązującego w tym terenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 

545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 

maja 2005 r.) stwierdzono jednoznacznie, że 

realizacja przedmiotowej hali namiotowej jest 

niezgodna z zapisami planu. W terenach o 

symbolu "ZP" jest zakaz realizacji wszelkiego 

rodzaju obiektów budowlanych. Ponadto Miasto 

Rybnik złożyło wniosek o dofinansowanie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który 

obejmuje m.in. przebudowę muszli koncertowej 

wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Realizacja 

projektu (prace budowlane i montażowe), w 

przypadku pozyskania dofinansowania, planowana 

jest w okresie od maja do grudnia 2021 roku. W tej 

sytuacji, nie ma możliwości, aby na tym samym 

terenie lub w jego najbliższym otoczeniu 

zrealizować proponowany projekt (ruch 

samochodów na budowie, dowóz towarów, 

wykonywanie prac budowlanych).

 -  - 

2

Poprawa bezpieczeństwa 

nad Zalewem Rybnickim - 

Rozbudowa Bazy WOPR 

i Stanicy Żeglarskiej

nr działki: 65/15 

II etap rozbudowy Stanicy Żeglarskiej 

zakłada rozbiórkę istniejącej zabudowy - 

starego hangaru na sprzęt sportowy oraz 

zastąpienie go nową halą. Zakup 

elementów wyposażenia budynku 

socjalnego stanicy: krzesła, stoły, 

wyposażenie elementów łazienek, 

szafki, łóżka. Wykonanie płotu 

otaczającego teren  Stanicy. 

Organizacja pikniku dla mieszkańców 

pn.: "Bezpiecznie nad wodą". 

Doposażenie strefy rekreacyjnej dla 

mieszkańców o gry i zabawy terenowe 

(piłkarzyki, stoły do tenisa stołowego, 

stoliki do gry w szachy i chińczyka, 

tablice edukacyjne).

3 000 000,00 pozytywna   -   - 

negatywna:

§ 4 ust. 3 pkt 5 uchwały - projekt nie jest 

wykonalny technicznie (za wykonalne 

technicznie uznaje się projekty, których 

realizacja w założonym terminie jest możliwa, 

biorąc pod uwagę dostępność rzeczową 

i organizacyjną zasobów niezbędnych 

do wykonania projektu oraz możliwość 

przeprowadzenia niezbędnych działań 

formalnoprawnych). Realizacja projektu: 

dokumentacji i robót budowlanych, przy 

obowiązujących procedurach jest niemożliwa 

w ciągu 12 miesięcy danego roku budżetow
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Informacja o zgłoszonych projektach ogólnomiejskich 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")  - projekty niedopuszczone do głosowania 

Nr Tytuł projektu Lokalizacja Krótka charakterystyka projektu
Szacunkowa 

wycena kosztów

Ocena formalna Ocena merytoryczna



3

Strefa animacji dziecięcej 

w rybnickiej Bibliotece 

Głównej

Oddział dla dzieci 

i młodzieży znajdujący 

się 

w Powiatowej 

i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Rybniku, 

ul. Józefa Szafranka 7, 

nr działki: 5713/174

Stworzenie strefy animacji dziecięcej 

poprzez remont oddziału dla dzieci 

i młodzieży w rybnickiej bibliotece 

głównej dostosowanej do wieku 

i potrzeb użytkowników. Modernizacja 

okablowania, montaż klimatyzacji, 

wymiana drzwi i okien, malowanie ścian, 

wymiana okładziny podłogowej, 

montaż podjazdu celem niwelacji 

pomieszczenia, zakup sprzętu 

multimedialnego oraz mebli. 

490 000,00  - 

negatywna:

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały - 

projekt nie uzyskał poparcia 50 mieszkańców, 

wyrażonego własnoręcznym podpisem 

na liście poparcia.

 -  - 

4

Zagospodarowanie 

Stawów "Szachta" przy 

ul. Sąsiedzkiej 

w Rybniku-Kamieniu

ul. Sąsiedzka, 

nr działki: 4776/192, 

4771/192, 4772/192

Uporządkowanie terenu "Szachty" przy 

zachowaniu naturalnego krajobrazu 

miejsca, wyposażenie terenu 

w infrastrukturę rekreacyjną dla różnych 

grup wiekowych, budowa traktów 

spacerowych wokół zbiorników 

wodnych, budowa niewielkiego placu 

z zadaszeniem w formie wiaty, 

wyposażenie terenu w elementy małej 

architektury - kosze, ławki, stojaki 

rowerowe i lampy parkowe. 

1 131 190,00 pozytywna   -   - 

negatywna: 

§ 4 ust. 3 pkt 5 uchwały - projekt nie jest 

wykonalny technicznie (za wykonalne 

technicznie uznaje się projekty, których 

realizacja w założonym terminie jest możliwa, 

biorąc pod uwagę dostępność rzeczową 

i organizacyjną zasobów niezbędnych 

do wykonania projektu oraz możliwość 

przeprowadzenia niezbędnych działań 

formalnoprawnych). Realizacja założeń 

projektu jest niemożliwa w ciągu 12 miesięcy 

danego roku budżetowego. 

5

Rybnickie Centrum 

Tenisa - budowa hali 

tenisowej

ul. Małachowskiego 

128, nr działki: 206/6 

(boczne boisko 

Górnika Boguszowice)

Budowa 4 zespolonych hal tenisowych 

o konstrukcji łukowej (łuki drewniane) 

o całkowitych wymiarach 72m x 36m 

x 9m umożliwiająca uprawianie tej 

dyscypliny sportu bez względu na 

pogodę przez cały rok, organizację 

ważnych wydarzeń sportowych, szkoleń, 

obozów tenisowych, mistrzostw Polski 

czy turniejów międzynarodowych. 

Budowa 4 kortów tenisowych o 

nawierzchni dywanowej, budowa 

budynku zaplecza z wyposażeniem 

100-150 m
2
 (sala konferencyjna, biuro, 

sala do rozgrzewki, szatnie, prysznice, 

toalety), budowa 2 kortów ziemnych 

otwartych, zagospodarowanie terenu - 

budowa parkingu na ok. 600 m
2
.

3 825 000,00  - 

negatywna: 

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały - 

projekt nie uzyskał poparcia 50 mieszkańców, 

wyrażonego własnoręcznym podpisem 

na liście poparcia (brak ulicy zamieszkania 

4 mieszkańców Rybnika na liście poparcia 

dla projektu).

 -  - 



6
Boiska sportowe Tygla 

dla mieszkańców Rybnika

ul. Tadeusza 

Kościuszki 5

nr działki: 5248/87, 

5250/90, 5252/91, 

5253/91, 5255/94 

Przebudowa istniejących boisk na 

terenie Zespołu Szkół Technicznych 

w Rybniku oraz ich rozbudowa o nowe 

elementy. Budowa boiska piłkarskiego 

o wymiarach 56x28 m z nawierzchnią 

ze „sztucznej trawy”, budowa 

wielofunkcyjnego boiska – do piłki 

ręcznej i dwóch boisk do koszykówki 

40x20 m (poliuretan), budowa boiska 

do siatkówki 18x9 m (poliuretan), 

budowa boisk do badmintona 2x13, 

4x6,1 m (poliuretan), budowa bieżni 

lekkoatletycznej (3 tory) wokół boiska 

piłkarskiego, boiska do siatkówki i boisk 

do badmintona, budowa terenu pod 

siłownię (10-12 stanowisk) i miejsca 

do ćwiczeń kalisteniki (4-6 urządzeń), 

budowa ogrodzenia zabezpieczającego 

– piłkochwyty, wykonanie oświetlenia, 

monitoringu, odwodnienia, ustawienie 

ławek i śmietników. 

3 106 500,00  - 

negatywna: 

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały - 

projekt nie uzyskał poparcia 50 mieszkańców, 

wyrażonego własnoręcznym podpisem 

na liście poparcia (brak ulicy zamieszkania 

1 mieszkańca Rybnika na liście poparcia 

dla projektu).

 -  - 

7

Czy beztydzień, czy 

niedziela dychnij 

w Niedobczycach 

w Parku Czempiela

Park im. Henryka 

Czempiela przy ul. 

Barbary, nr działki: 

2982/142, 2761/142, 

2763/142, 3057/142

Modernizacja i uatrakcyjnienie miejsca 

wypoczynku rodzinnego poprzez 

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, naprawę 

istniejących murków i wykonanie na nich 

siedzisk drewnianych, wykonanie toru 

rowerowego terenowego i ziemnego, 

zabudowę stojaków na rowery, budowę 

toalety ogólnodostępnej, pomieszczenia 

socjalnego dla obsługi parku, instalację 

monitoringu całego obiektu, wymianę 

oświetlenia całego parku na 

nowocześniejsze, energooszczędne.

3 825 000,00  - 

negatywna: 

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały - 

projekt nie uzyskał poparcia 50 mieszkańców, 

wyrażonego własnoręcznym podpisem na 

liście poparcia.

 -  - 

8

Lodowisko nie zalewisko - 

zadaszenie lodowiska 

MOSiR-u

Lodowisko MOSiR-u. 

ul. Gliwicka 72

Zadaszenie miejskiego lodowiska 

MOSiR-u halą łukową o lekkiej 

konstrukcji z otwieranymi bokami (24x44 

m) i oświetleniem.

473 000,00

kwota netto
 - 

negatywna:

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały - 

projekt nie uzyskał poparcia 50 mieszkańców, 

wyrażonego własnoręcznym podpisem 

na liście poparcia.

 -  - 


