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Zestawienie projektów ogólnomiejskich do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 rok
Ocena formalna
Nr

Tytuł projektu

Lokalizacja

Krótki opis

Kwota
wnioskowana

pozytywna

Ocena merytoryczna

negatywna (uzasadnić)

pozytywna

negatywna (uzasadnić)

negatywna:

1

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
PAWILONU SPORTOWEGO
JUDO I SZERMIERKI

ul. Powstańców Śl. 40/42,
działki nr: 5244/71, 5245/87,
5246/87,

Rozbudowa i modernizacja pawilonu sportowego w celu poprawy warunków korzystania z obiektu dla ponad
400 osób, zwiększenie liczby trenujących judo i szermierkę, dostosowanie obiektu do warunków współcześnie
obowiązujących, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada: 1) dobudowę łącznika
pomiędzy Pawilonem Sportowym Judo i Szermierki, a krytą pływalnią YNTKA. W łączniku zlokalizowane będą:
w przyziemiu - ogólnodostępna sauna, pomieszczenia magazynowe, na parterze: pomieszczenia obsługi
interesantów, na I piętrze: dodatkowa sala treningowa judo o powierzchni 132 m kw., 2) modernizację
istniejącego Pawilonu Sportowego polegającą na: zagospodarowaniu całego przyziemia na potrzeby
sekcji szermierki z pozostawieniem siłowni, modernizacji zaplecza szatniowego na I piętrze,
powiększenie sali treningowej judo do powierzchni 288 m kw,
zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych.

3 478 912,00 zł

pozytywna

-

-

realizacja projektu będzie kolidowała
z koniecznością zachowania
tzw. "trwałości projektu"
dofinansowanego ze środków UE.
Kompleks MOSiR, w skład którego
wchodzi pływalnia, sala gimnastyczna
oraz pawilon JUDO został poddany
w 2018 r. kompleksowej modernizacji
energetycznej. Inwestycja miała na
celu zmniejszenie energochłonności
kompleksu w zakresie energii cieplnej
oraz zmniejszenie jego emisyjności
jeżeli chodzi o emisję CO2 oraz
PM 10. Realizacja inwestycji nastąpiła
w ramach projektu
pn. ”Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie
miasta Rybnika”, który otrzymał
dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres trwałości to czas, w którym
należy zachować w niezmienionej
formie i wymiarze efekty projektu.
Naruszenie zasady trwałości
następuje m.in. w sytuacji wprowadzenia
istotnej zmiany wpływającej na charakter
projektu, jego cele lub warunki realizacji,
która mogłaby doprowadzić do naruszenia
Okres trwałości kończy się w maju 2024 r.

2

3

4

negatywna:
niedoszacowane koszty związane
z przygotowaniem projektu. Park objęty jest
ścisłą ochroną konserwatorską, co
warunkuje realizację inwestycji (konieczność
uzyskania właściwych uzgodnień, pozwoleń,
wyłonienia wykonawcy).

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

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.

2 265 000,00 zł

pozytywna

-

-

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

pozytywna

-

pozytywna

-

Park linowy "Grzybówka"

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny
"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

pozytywna

-

pozytywna

-

5

Eko, zdrowo i sportowo

6

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

7

8

STWÓRZ MISTRZA - Motocross
i enduro dla wszystkich

SZCZEPCIO I CHROŃCIO

okolice "Górki dla Burka" oraz
siłowni na wolnym powietrzu
przy ul. H. Góreckiego,
działki nr: 917/18, 916/18,
915/18, 2602/18,
tereny Rybnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w okolicy ulic:
Dąbrówki, Grunwaldzkiej,
Stalmacha, działka nr 4234/66.
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
zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych w okolicach ulic: Dąbrówki, Grunwaldzka, Stalmacha
poprzez wybudowanie skateparku dla dzieci i młodzieży wraz z ławką solarną z możliwością
ładowania przez port USB urządzeń mobilnych. Organizacja dwóch festynów rodzinnych
z okazji rozpoczęcia i zakończenia lata.

1 625 000,00 zł

-

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.

1 000 000,00 zł

-

negatywna:
projekt nie spełnia wymogów
§3 ust. 9 uchwały
nr 116/VIII/2019 Rady Miasta
Rybnika z dnia 11 kwietnia
2019 r. w sprawie budżetu
obywatelskiego Miasta Rybnika
w części dotyczącej budowy
skateparku - to nie jest
obiekt małej architektury

negatywna:
Projektodawca sytuuje część
projektu na działce nr 67/15, oddanej
w wieczyste użytkowanie.

-

-

-

-

-

-

tereny przy ul. Ekonomicznej,
działki nr: 1465/8, 1464/8, 1463/8,
1462/8, 1460/8, 999/8, 248/10

Stworzenie miejsca dla mieszkańców Rybnika, którzy uprawiają sporty motocross i enduro poprzez budowę
toru motocross i enduro wyposażonego w następującą infrastrukturę: urządzenie startowe zamontowane
na linii startu, strefa oczekiwań, linia mety z urządzeniami i pomieszczeniem dla zespołu chronometrażu,
przeszkody naturalne i sztuczne, strefa napraw i sygnalizacyjna, parking dla zawodników, obsługi, gości
i kibiców, stanowisko kontroli technicznej, stanowiska do mycia motocykli, stanowiska dla osób funkcyjnych
- flagowi, służby ratownictwa medycznego, służby straży pożarnej, pomieszczenia biurowe i prasowe,
strefy dla publiczności, drogi dojazdowe i ewakuacyjnie.

3 485 000,00 zł

-

negatywna:
projekt nie spełnia wymogów
§3 ust. 1 pkt 4) uchwały
nr 116/VIII/2019 Rady Miasta
Rybnika z dnia 11 kwietnia
2019 r. w sprawie budżetu
obywatelskiego Miasta
Rybnika (projekt niezgodny
z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego)

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

pozytywna

-

pozytywna

-

-

negatywna:
projekt nie spełnia wymogów
§3 ust. 1 pkt 4) uchwały
nr 116/VIII/2019 Rady Miasta
Rybnika z dnia 11 kwietnia
2019 r. w sprawie budżetu
obywatelskiego Miasta
Rybnika. Projekt zgodny z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
tylko w ramach terenu oznaczonego
symbolem 18.5US,
w pozostałym zakresie niezgodny

-

-

pozytywna

-

pozytywna

-

9

PARYS - RYBNICKA DOLINA
SPORTU I REKREACJI

tereny przy ul. Witosa,
działki nr: 1312/9, 1347/9

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.

10

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.

2 739 200,00 zł

550 000,00 zł

11

"BO RODZINA JEST WAŻNA ogólnomiejski"

tereny przy ul. Patriotów 40-50
i Osiedlu Południe 34-36
działki nr: 2286/20, 2285/20,
2026/15, 1816/23, 1814/15,
2287/15, 2288/15, 1769/15,
1772/15, 814/15, 811/15,
1857/21, 784/14, 1840/14,
1843/14, 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) reorganizacja istniejącego targowiska
(prace projektowe): budowa magazynu i hali targowej oraz punktów usługowych, budowa zadaszeń
wielofunkcyjnych wraz z nawierzchnią, budowa publicznych sanitariatów, inauguracja cyklicznego
wydarzenia np.: "Targu zdrowej żywności".

3 485 000,00 zł

-

negatywna:
projekt nie spełnia wymogów
§3 ust. 1 pkt 4) uchwały
nr 116/VIII/2019 Rady Miasta
Rybnika z dnia 11 kwietnia
2019 r. w sprawie budżetu
obywatelskiego Miasta
Rybnika - projekt niezgodny
z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego w zakresie
budowy magazynu na terenach
oznaczonych symbolem U
oraz w zakresie działki
nr 1843/14 zlokalizowanej
w ramach terenów KK
(komunikacji kolejowej)

-

-

