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Informacja o zgłoszonych projektach ogólnomiejskich do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 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 - projekty niedopuszczone do głosowania
Ocena formalna
Nr Tytuł projektu

Lokalizacja

Krótki opis

Kwota
wnioskowana
pozytywna

Woonerf dla Rybnika nowa ulica Wysoka

Projekt zakłada przebudowę ul. Wysokiej na ulicę typu
woonerf - rodzaj drogi, w której nacisk kładzie się
na uspokojenie ruchu, bezpieczeństwo oraz walory
estetyczne przy jednoczesnym zachowaniu miejsc
ul. Wysoka, Plac
parkingowych oraz funkcji komunikacyjnej (z priorytetem
Teatralny
dla pieszych i rowerzystów). W założeniu woonerf łączy
im. Kazimierza
funkcję ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań
Kutza mieszkańców. Utworzenie woonerfu na ul. Wysokiej
Sródmieście,
powinno obejmować: - wymianę nawierzchni na całej
nr działki: 5744/174,
długości ulicy, rezygnację z wysokich chodników
5740/174,
i stworzenie spójnej przestrzeni dostępnej dla każdego,
5738/174,
- wyznaczenie stref wyłączonych z ruchu samochodowego
5737/174,
i zagospodarowanie ich dla pieszych, rowerzystów (mała
2578/174,
architektura: ławki, kosze, stojaki) a także pod zieleń,
5061/102,
- nasadzenia nowych drzew, krzewów i innych roślin w jak
5068/174,
największej możliwej ilości, - wyznaczenie pasa ruchu dla
5056/112,
samochodów w sposób wymuszający zachowanie
5066/174,
odpowiednio niskiej prędkości, - ustanowienie strefy
2243/112,
zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20 km/h,
5521/105, 5323/94,
- ograniczenie i wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
926/91, 5321/91,
Dodatkowo, projekt obejmuje zlikwidowanie parkingu
5319/90, 5010/90,
na pl. Teatralnym i przeprowadzenie jego liftingu, dodanie
5013/87, 327/65,
małej architektury, wykonania nowych nasadzeń oraz
4738/174, 4491/67
oddania go pieszym i rowerzystom. Woonerf wraz z placem
Teatralnym bez samochodów będzie ważnym łącznikiem
(Bazylika-pl. Wolności - Rynek) w pieszej Rybnickiej Strefie
Śródmiejskiej.

Stworzenie strefy
muzycznej dla
rozszerzenia
6 funkcjonalności oraz
odbudowy i wzmacniania
relacji społecznych
mieszkańców

Stworzenie ogólnodostępnej strefy muzycznej
z nowoczesnym, całorocznym fortepianem zewnętrznym.
Fortepian wykonany jest z betonu architektonicznego dzięki
Rybnik, Rynek,
czemu jest odporny na warunki atmosferyczne. Fortepian
nr działki: 1374/177 posiada system zarządzania pozwalający na jego zdalne
włączanie i wyłączanie, regulację głośności, a także
zbieranie zaawansowanych statystyk o aktywności
użytkowników.
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10 Nowy Osiedlowy Park

Rewitalizacja parku osiedlowego w dzielnicy Boguszowice
Osiedle poprzez utwardzenie ścieżek, wymianę oświetlenia,
montaż monitoringu, powiększenie istniejącego placu zabaw
wraz z zabudową urządzeń do Street Workout'u.
ul. Bogusławskiego Zaplanowano również usunięcie starych urządzeń
Park Osiedlowy,
do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz wykonanie publicznej
nr działki: 1147/40,
toalety. Wymiana starych ławek oraz ustawienie większej
2642/40
liczby koszy na śmieci. Istotnym elementem jest również
odnowa amfiteatru, wymiana drewnianych ławek na widowni
wraz z zakupem oświetlenia scenicznego oraz sterownika do
oświetlenia scenicznego.

Ocena merytoryczna

negatywna (uzasadnić)

pozytywna

negatywna (uzasadnić)

1 530 000,00 zł -

negatywna: brak zgodności z § 3
ust. 10 uchwały - brak
wymaganej zgody użytkownika
terenu, tj. Teatru Ziemi
Rybnickiej

-

175 620,00 zł -

negatywna: brak zgodności z § 3
ust. 1, pkt 3 i ust. 2 uchwały brak listy poparcia dla projektu
ogólnomiejskiego

-

3 485 000,00 zł -

negatywna: brak zgodności z § 3
ust. 1 pkt 6 b) uchwały szacunkowa kwota projektu
przekracza maksymalną kwotę
przeznaczoną na realizację
projektów ogólnomiejskich

-

5 190 620,00 zł

