
Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokalizacja 

o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

I/1/M
Olga 

Ur ańska 

I/2/M
Jakub 

Kubasik 

I/3/M
Robert 

Milczarek 

I/4/M

Re o t oksów 
bytowych w schronisku 

dla ezdo y h zwierząt
. ,  zł

ul. Ba zyńskiego 
obr. 9 dz.6640

boksy w schronisku 
Marlena 

Rów iak 
pozytywna

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokalizacja 

o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

I/1/D

Remont chodnika 

prze iegają ego poprzez 
Park Milowice 

Park Milowice obr. 

9 dz. 3937
chodnik

Agata 

Ur ańska 

I/2/D

Wytyczenie i 

oder iza ja ś ieżek 
rowerowych na terenie 

Parku Tysią le ia w 
Milowicach 

. ,  zł

Park Tysią le ia 
obr. 9, dz. 6469, 

6643, 5678, 5677, 

6640, 6641, 7314, 

5678, 7006, 5788, 

5787, 6472/1, 

7393, 7389

ś ieżka rowerowa 
Elż ieta 
Rybak 

pozytywna

I/3/D Przyjazny park . ,  zł
ul. Ba zyńskiego 
obr. 9, dz. 3937

chodniki
Mateusz 

Kubiak 
pozytywna

I O szar ko sulta yj y Milowi e:  ,  zł

projekt wycofany przez autora

Rewitalizacja parku z 

kamieniem-Milowicka 

Strefa Aktyw oś i
. ,  zł

 siłow ia, awierz h ia 
bezpieczna pod placem 

zabaw,remont alejek

pozytywna

Strefa Mieszkań a

ul. Ba zyńskiego 
Park Milowice obr. 

9 dz. 3937

Strefa Drogowa

Projekt ożliwy 
do realizacji do 

wysokoś i 
zabezpieczonych 

środków.



Numer 

projektu
Tytuł projektu  Kwota po ocenie 

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

II/1/M

Infrastruktura rekreacyjna-

siłow ia a świeży  
powietrzu

          . ,  zł 
ul. Lwowska obr. 9 

dz. 1386/2
siłow ia

Anna 

Rozenau
pozytywna

Realizacja 

projektu bez 

oświetle ia. 
Oświetle ie 

włas oś ią spółki 
Tauron 

Dystrybucja.

II/2/M

Powiększe ie Parku 
Schoena w kierunku 

Prze szy o yłe ogródki 
działkowe

        . ,  zł 
al. Zagłę ia 

Dą rowskiego o r. 
9 dz. 311/2

zagospodarowanie 

parku

Izabela 

Moskal
pozytywna

II/3/M Justyna Pluta

II/7/M
Mariusz 

Walicki

II/4/M

Strefa Aktyw oś i 
Rodzinnej przy 

"superjednostce"

        . ,  zł 

ul. Gospodarcza, 

Mało ądzka, 
Staropogońska o r. 

9 dz. 2577

siłow ia, gry 
towarzyskie

Wojciech 

Nitwinko
pozytywna

II O szar ko sulta yj y Pogoń:   ,  zł
Strefa ieszkań a

Realizacja do 

wysokoś i 
zabezpieczonej 

kwoty. 

ul. Będzińska o r.  
dz. 3131, 3130

plac zabaw, boisko

Strefa Aktyw oś i 
Fizycznej-Rewitalizacja 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej

        . ,  zł pozytywna



Numer 

projektu
Tytuł projektu  Kwota po ocenie 

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

II/1/D
Remont drogi osiedlowej-

dojazd do al. Mireckiego
        . ,  zł 

al. Mireckiego obr. 

9 dz. 

6732,6734,6953

remont drogi
Boże a 

Fortuńska
pozytywna

II/3/D

Położe ie owej 
nawierzchni asfaltowej na 

drodze osiedlowej-Grota 

Roweckiego

        . ,  zł 

ul. Grota 

Roweckiego obr. 9 

dz. 5491,             

6780/2,6780/1,        

6922/26922/1

remont drogi
Krystyna 

Krzykawa
pozytywna

Kwota 

zwiększo a ze 
względu a 
ko ie z ość 

kompleksowego 

remontu.

II/4/D
Utwardzenie nawierzchni 

uli y Za k iętej
          . ,  zł 

ul. Za k ięta o r. 
9 dz. 2293

remont drogi
Zbigniew 

Uchnast
pozytywna

II/5/D

Wyko a ie połą ze ia 
po iędzy dziel i a i Stary 

Sos owie  a Pogoń
        . ,  zł 

obr. 9 dz. 6421, 

6680, 6989/4
połą ze ie drogowe

Klaudia 

Sagan
pozytywna

Projekt ożliwy 
do realizacji pod 

warunkiem 

wygrania 

projektu III/6/D.

II/6/D

Rewitalizacja zieleni i 

infrastruktury pieszej - ul. 

Będzińska
        . ,  zł 

ul. Będzińska o r.  
dz. 4280/2, 

4283,3367/1, 

3132,3133,3135,      

3131 

3134,3140,2426,      

2423

remont chodnika wraz z 

pasem zieleni
Karina Rusin pozytywna

Realizacja zadania 

ożliwa do 
wysokoś i 

zabezpieczonych 

środków.

Strefa drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

 Kwota po 

ocenie 

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

II/5/M

Przemiana Centrum 

Pogoni. Projekt 

Rewitalizacji 

skweru przy 

koś iele św. 
Tomasza

   . ,  zł 

ul. Orla, 

Nowopogońska, 
Mariacka obr.  9 

dz. 5300

rewitalizacja skweru Agata Bulska negatywna

Zasady Budżetu 
Obywatelskiego 2016 nie 

zezwalają a realiza ję 
sa y h projektów.

II/6/M
Budowa placu 

zabaw

ul. Skłodowskiej 
obr. 9 dz. 5504

plac zabaw
Marta 

Wojnarowska
negatywna Brak zgody wspól oty.

II/2/D

Utwardzenie 

awierz h i zęś i 
ulicy Suchej

ul. Sucha obr. 9 dz. 

1568, 1569
remont drogi Tadeusz Kozub negatywna

Zwró o o się  o wykup 
przedmiotowego terenu.

Strefa drogowa

II O szar ko sulta yj y Pogoń:   ,  zł
Strefa ieszkań a



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokalizacja 

o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

III/1/M

Budowa placu zabaw 

dla dzieci wraz z 

urządze ia i fit ess  ul. 
Sąsiedzka 

. ,  zł
ul. Sąsiedzka 
obr. 11 dz. 

2366, 2368

pla   za aw, siłow ia 
Andrzej 

Porada 
pozytywna

III/2/M

Renowacja nawierzchni 

na Stawikach przy 

Stadionie Ludowym 

. ,  zł
ul. Kresowa 

obr.11 dz. 2938
alejki parkowe

Anita 

Do agała 
pozytywna

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokalizacja 

o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

III/1/D
Małgorzata 

Kozioł 

III/2/D
Jolanta 

Bło iszewska

III/3/D
Remont ul. Dziewiczej 

a ałej długoś i 
. ,  zł

 ul. Dziewicza 

obr. 11 dz. 957
droga

Zbigniew 

Góre ki
pozytywna

Kwota wystar zają a a 
remont jezdni.

III/6/D

Wyko a ie połą ze ia 
po iędzy dziel i a i 

Stary Sosnowiec a 

Pogoń - etap a. 

. ,  zł

ul. Wiązowa, 
Gospodarcza 

obr. 11, dz. 142, 

367/2, 200

droga
Artur 

Borkowski 
pozytywna

Projekt ożliwy do 
realizacji pod 

warunkiem wygrania 

projektu II/5/D.

III O szar ko sulta yj y Stary Sos owie  :  ,  zł
Strefa  Mieszkań a

Strefa Drogowa

. ,  zł droga pozytywna

I westy ja ożliwa do 
realizacji na terenie 

działek ależą y h  
wyła z ie do g i y. 

Remont ul. Wysokiej od 

udy ku Piłsudskiego  
do wjazdu na parking 

przy ul. Wysokiej 12a 

ul. Wysoka obr.  

1671/1, 1671/2, 

1674, 1088, 

1071, 1086



III/7/D

Wyko a ie wzdłuż ul. 
Odrodzenia wymiany 

stary h płyt 
chodnikowych i ich 

pozostałoś i a hod ik 
z kostki betonowej wraz 

z wy ia ą krawęż ików 
i zagospodarowaniem 

pasów ziele i. 

. ,  zł

ul. Odrodzenia 

obr. 11 dz. 894, 

896, 900, 903, 

907, 910, 911, 

912, 913 

chodnik
Joanna 

Piasecka 
pozytywna

Projekt ożliwy do 
realizacji w zakresie 

posiada y h środków.

III/8/D

Utwardze ie ś ieżki 
spacerowo-rowerowej z 

osiedla Naftowa w 

kierunku jeziora Stawiki 

. ,  zł

ul. Naftowa obr. 

11 dz. 5110/9, 

4319, 4318, 

4304, 4306, 

4307, 4308

ś ieżka spa erowo-
rowerowa

Teresa Semik pozytywna

III/9/D

Modernizacja parkingu     

w rejo ie ul. Kilińskiego                  
i Ordo ów y 

. ,  zł
ul. Kilińskiego 

obr. 11 dz. 

1858, 1861

parking Mi hał W isło pozytywna

Projekt ożliwy do 
realizacji w zakresie 

posiada y h środków 
a dział e r  w 

śladzie ist ieją ego 
parkingu (ograniczenie 

wynika z Miejscowego 

Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego).



Numer 

projektu
Tytuł projektu Kwota

Lokalizacja 

o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Oso a zgłaszają a

Ocena 

merytoryczna
Uwagi

III/4/D

Naprawa 

powierzchni drogi. 

Droga przelotowa od 

Kiero ińskiej przy 
budynkach 

Kiero ińskiej , 
Przychodni Zdrowia, 

Sobieskiego 25 do ul. 

Regulacyjnej

   . ,  zł 
ul. Kiero ińskiej 
obr.11 dz. 2909, 

3002/1, 3461

droga Janusz Walnik negatywna

Wew ętrz a droga 
osiedlowa.Projekt nie 

speł ia wy ogów 
formalnych  i 

merytorycznych(nie 

stanowi zadania 

włas ego g i y).

III/5/D
Wytyczenie trasy 

rowerowej 
. ,  zł

ul. Sedlaka obr. 11 

dz. 411/2 lub 849, 

842, 841,840 

ś ieżka rowerowa
Ja ek Bańdo               

Rafał Szepetowski 
negatywna

Zbyt skomplikowana 

struktura włas oś i 
terenu. Brak 

zagospodarowania 

przestrzennego.

III O szar ko sulta yj y Stary Sos owie  : , zł
Strefa  Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena merytoryczna Uwagi

IV/1/M

Rewitaliza ja pla u iędzy 
ul. Pola Wybickiego, 

Gosz zyńskiego, 
Rodakowskiego

. ,  zł
ul. Rodakowskiego 

obr.10 dz. 2972, 297
siłow ia, zieleń Piotr Bielecki pozytywna

IV/2/M
Mi i Park a Środuli-                     

ul. Norwida
. ,  zł

ul. Norwida, obr.10 dz. 

2725, 2199, 2728, 2726, 

2811, 2722/2

zieleń Dominik Marek

IV/3/M

 Odbudowa boiska do 

koszykówki w po liżu ul. 
Kossaka

. ,  zł
ul. Kossaka obr.10 dz. 

214, 2158, 2198, 2204
boiska

Arkadiusz 

Niziurski
pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wysokoś i 
za ezpie zo y h środków.

IV/4/M

Architektura sportowa-

wyko a ie siłow i a 
świeży  powietrzu-             

ul. Boh. Getta

. ,  zł
ul. Boh. Getta obr.10 

dz.1911,1914,      

1916,1933

siłow ia
Małgorzata 

Gdesz
pozytywna

projekt wycofany przez autora

IV O szar ko sulta yj y:  Środula   ,  zł
Strefa Mieszkań a



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena merytoryczna Uwagi

IV/1/D

O iże ie pozio u drogi, 
wybrukowanie utworzenie 

rowów eliora yj y h-
ul.Stoksika

. ,  zł
ul. Stoksika obr. 10 dz. 

3057
remont drogi Beata Łaskowska

IV/2/D Remont ul.Boh. Getta . ,  zł

ul.Boh. Getta obr. 10 dz. 

1366, 1430, 1455, 1469, 

1490, 1507, 1528, 1485, 

1487, 1499, 1492

remont drogi Bartło iej Marek pozytywna
Realiza ja zada ia ożliwa do wysokoś i 

za ezpie zo y h środków.

IV/3/D

Budowa zejś ia z uli y 
Ko op i kiej w stro ę uli y 
Kossaka i budowa chodnika 

u zbiegu tych ulic

. ,  zł
ul. Kossaka, 

Konopnickiej obr. 10 dz. 

1302,1324, 2157, 4564

chodnik

Ewa Króli ka,          
Krzysztof 

Uro zyński
pozytywna

IV/4/D
Wybrukowanie ulicy 

Dziu ińskiego
. ,  zł

ul. Dziu ińskiego o r.  
dz. 3050

remont drogi
Iwona, Leszek 

Nowodworscy
pozytywna

IV/5/D

Pierwsza od 30 lat 

rewitaliza ja hod ików a 
osiedlu Środula - Pla  Bra i 

Kożu hów

. ,  zł
 Pla  Bra i Kożu hów 

obr.10 dz. 2958, 3354/2
chodniki Andrzej Niziurski pozytywna

W przypadku braku zgody SRK realizacja 

zada ia ogra i zo a tylko do działki 
gminnej.

projekt wycofany przez autora

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu Kwota po ocenie

Lokaliza ja o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena merytoryczna Uwagi

V/1/M

Zagospodarowanie 

tere u działek iejski h 
przy ul. Witosa

. ,  zł ul. Witosa obr. 11 dz.2715 
asadze ie drzew, ławki, 

kosze a ś ie i
Jerzy Jałowie ki pozytywna

V/2/M

Uruchomienie fontanny 

na bulwarach nad 

Prze szą 
. ,  zł ul. Parkowa obr. 11 dz. 2120 fontanna

Emilia 

Gierasimowicz
pozytywna

V/3/M

Modernizacja i 

rozbudowa placu zabaw 

przy ulicy Witosa w 

Sosnowcu 

. ,  zł ul. Witosa obr.11 dz.3210 plac zabaw Ewa Skrzyńska pozytywna

Realiaz ja zada ia ożliwa do 
wysokoś i za ezpie zo y h 

środków.

V/4/M

Siłow ia zew ętrz a 
wraz z rewitaliza ją 
zieleni w Centrum 

. ,  zł
ul. Warszawska obr. 11 dz. 

3078, 3071, 2833
siłow ia, zieleń 

Agata 

Kaź ier zak 
pozytywna

V/5/M

Rewitalizacja parku przy 

ul. Parkowej - bulwary 

od mostu na Wawelu do 

restauracji Kolorowa 

. ,  zł ul. Parkowa obr. 11 dz. 2120 zieleń 
Teresa 

Wieczorek 
pozytywna

V/6/M Zamkowy plac zabaw A a Otolińska 

V/13/M
Plac zabaw dla dzieci       

ul. Zamkowa 

Marek 

Serafiński 

V/7/M

Letnia kawiarenka od 

zerw a do wrześ ia, 
oisko do siatkówki, 

piłko hwyty, pla  za aw, 
krzewy róża e i hod iki 

wokół.

. ,  zł Park Sielecki 
kawiarnia, boisko, plac 

zabaw  
Krysty a Wróż projekt wycofany przez autora

V O rszar Ko sulta yj y Ce tru ,Siele : ,  zł
Strefa Mieszkań a

. ,  zł
ul. Zamkowa obr. 11 96/2, 

158
plac zabaw pozytywna



V/8/M Wy ieg dla psów . ,  zł
Al. Zwy ięstwa o r.  dz. 

1548
wy ieg dla psów Dorota Tomsia pozytywna

V/9/M

Woonerf off Sosnowiec - 

zagospodarowanie 

pasów ziele i a ul. 
Mała howskiego 

. ,  zł
ul. Mała howskiego o r.  

dz. 2536
zieleń, ławki, kosze

Agnieszka 

Klimacka
pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do 
wysokoś i za ezpie zo y h 

środków.

V/11/M

Miasto dla aj łodszy h 
- modernizacja placu 

zabaw przy ul. Akacjowej 

. ,  zł
ul. Akacjowa obr. 11 dz. 

5110/5
plac zabaw Adam Kulik pozytywna

V/12/M
Modernizacja placu 

zabaw przy ul. Akacjowej
. ,  zł

ul. Akacjowa 63,65,71,73,75 

obr. 11 dz. 5111/16, 4550/2
plac zabaw Mateusz Wiatr 

Numer 

projektu
Tytuł projektu Kwota po ocenie

Lokaliza ja o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena merytoryczna Uwagi

V/1/D

Sos owie ka podróż w 
czasie (Bulwary Czarnej 

Przemszy)

. ,  zł ul. Parkowa obr. 11 dz. 2120 rewitaliza ja hod ików Mo ika Soś i a pozytywna

Realiaz ja zada ia ożliwa do 
wysokoś i za ezpie zo y h 

środków.

V/2/D

Re o t pozostałego 
fragmentu chodnika przy 

ul. Zegadłowi za 
. ,  zł

ul. Zegadłowi za o r.  dz. 
4245

chodnik Artur Pacut pozytywna

V/3/D
Nowa infrastruktura dla 

Sielca 
. ,  zł

ul. Zamkowa obr. 11 dz. 

96/2, 158

parking + remont 

s hodów 
Ire a Ż uda pozytywna

V/5/D

Przebudowa parkingu 

wraz z drogą osiedlową, 
re o t hod ików i 

modernizacja 

infrastruktury na osiedlu 

przy ul. Moś i kiego 

. ,  zł
ul. Moś i kiego o r.  dz. 

1545
parking + droga 

Katarzyna 

Pą zkowska 
pozytywna

V/6/D Bulwar Czarnej Przemszy . ,  zł
od ul. 1go Maja do ul. 

Przyja iół Żoł ierza o r.  
dz. 3817, 4602

hod ik + ś ieżka 
rowerowa 

Dariusz Jurek pozytywna

Strefa Drogowa

projekt wycofany przez autora



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

V/10/M

PLAY - przebudowa 

lokalnego placu zabaw i 

przyległego tere u w elu 
aktywiza ji ieszkań ów 

osiedla po iędzy ul. 
Siele ką i ul. Szkol ą 

. ,  zł
ul. Sielecka ul. Szkolna 

obr. 11 dz. 5124/6

pla  za aw, i i oisko, stoły 
do gry 

Agnieszka 

Sz zerzyńska 
negatywna

Brak zgody spółdziel i 
mieszkaniowej na 

póź iejszą 
ko serwa ję. 

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

V/4/D

Woonerf off Sosnowiec - 

Rewitalizacja ul. 

Mała howskiego 
. ,  zł ul. Mała howskiego parking, teren zielony 

Monika 

Sygułą - 
Witkowska 

negatywna

Niewystar zają a 
kwota w strefie na 

realiza ję 
przedstawionego we 

wniosku zakresu prac. 

W związku z fakte , iż 
ul. Mała howskiego 

z ajduje się w ś isły  
centrum miasta brak 

ożliwoś i zęś iowej 
realizacji inwestycji.

V O rszar Ko sulta yj y Ce tru ,Siele :  ,  zł
Strefa Mieszkań a

Strefa  Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

VI/1/M

Leś y park 
wypo zy kowy wokół 

Szpitala r  w Zagórzu 
. ,  zł

ul. Szpitalna, Dworska, 

Br. Mieroszewskich 

o r. Zagórze dz. 
1289/6, 1289/5

rewitalizacja zieleni, 

alejki parkowe

Sta isława 
Rupala

pozytywna

VI/2/M

Osiedle Dmowskiego 

przyjazne dzieciom - 

rozbudowa placu zabaw 

i o taż  ławek 
parkowych 

. ,  zł
osiedle Dmowskiego 

o r. Zagórze dz. 
1646/63

pla  za aw, ławki 
parkowe 

Marta 

Duchowicz

VI/3/M

Zielono i przyjemnie - 

nasadzenie drzew na 

osiedlu Dmowskiego 

. ,  zł

osiedle Dmowskiego 

o r. Zagórze dz. 
1646/63, 

1656/5,1655/9

nasadzenie drzew 
Roksana 

Kałasiewi z

VI/4/M

Strefa malucha na 

Długosza z ezpie z ą 
awierz h ią

. ,  zł

ul. Długosza 
o r.Zagórze dz. , 

1098/2, 1100/2, 

1326/15, 1328

plac zabaw 
Magdalena 

Pietrzak 
pozytywna

VI/5/M
Utworzenie skweru 

wypoczynkowego 
. ,  zł o r. Zagórze dz.  zieleń 

Łukasz 
Litewka 

VI/6/M
Skwerek 

Szymanowskiego 
. ,  zł

o r. Zagórze dz. , 
1578, 1576/1, 1576/2, 

1572/8, 1574

plac zabaw
Zbigniew 

Łukaszek 
pozytywna

VI/7/M
Utworzenie skweru 

wypoczynkowego 
. ,  zł

o r. Zagórze dz. 
3283/7, 3283/1

zieleń 
Łukasz 

Litewka 
pozytywna

VI O szar Ko sulta yj y )agórze Pół o :  ,  zł
Strefa Mieszkań a

projekt wycofany przez autora

projekt wycofany przez autora



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

VI/1/D

Osiedle Dmowskiego - 

remont chodnika oraz 

s hodów prowadzą y h 
do pawilo ów 

handlowych (cukiernia, 

warzywniak, piekarnia)

. ,  zł
ul.Dmowskiego, obr. 

Zagórze dz. /

remont 

s hodów,podjazd dla 
wózków

Agnieszka 

Kruz  
pozytywna

VI/2/D

Remont chodnika przy 

ul. Wios y Ludów / 
Dmowskiego przy 

drodze wjazdowej do 

udy ków a/ a

. ,  zł

ul.Wios y Ludów / 
Dmowskiego, obr. 

Zagórze dz. / , 
1646/63

remont chodnika
Rafał 

Duchowicz
pozytywna

VI/3/D

Droga do domu - 

remont dojazdowej 

drogi osiedlowej

. ,  zł

ul. Lelewela / Pięk a / 
Br. Mieroszewskich 

o r. Zagórze, dz. 
600/39

remont drogi 
Graży a 
Mrozek

pozytywna

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

VII/1/M

Plac rekreacyjno - 

wypoczynkowy osiedla 

MEC- ul. Dworska

. ,  zł

ul. Dworska o r. Zagórze dz. 
2133/9, 2134/5, 2134/8, 

2955/1, 2163/17, 2955/2, 

2955/5, 2133/11

pla  za aw, alejki, siłow ia
Zofia 

Stefańska
pozytywna

Realizacja zadania 

ożliwa do wysokoś i 
zabezpieczonych 

środków.

VII/2/M

ul. Boh.Monte Cassino obr. 

Zagórze dz. 
2129/122130/122131/6

Mi hał 
Krzeszowski

VII/4/M

ul. Boh.Monte Cassino obr. 

Zagórze dz.  / , / , 
2135/12138/2

Renata Folta

VII/3/M
Strefa odpo zy ku – ul. 

Białosto ka
. ,  zł

ul.Białosto ka o r. Zagórze dz. 
2943

teren zielony
Barbara 

Nowak
pozytywna

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

VII/1/D
Miejsca postojowe- ul. 

Mielecka
. ,  zł

ul.Miele ka o r. Zagórze dz. 
2252/23, 2445/4, 2246/8, 

2447/4, 2448/4, 2494/4, 

2450/4, 2500/4, 2501/4, 

2502/6, 2502/9, 2505/4, 

2506/8, 2514/9, 2514/7, 

2519/4, 2520/2, 2521/7, 

2522/5, 2523/6, 2507/7, 2509, 

2512/6, 2512/6, 2524/7

miejsca postojowe

Wanda Olko, 

Henryka 

Haberka

pozytywna

VII/3/D
Nowy ład y hod ik- 

ul. Białosto ka
. ,  zł

ul. Białosto ka o r. Zagórze dz. 
2943

chodnik
Aleksandra 

Nowak
pozytywna

VII/5/D

Remont chodnika i 

powsta ie ś ieżki 
rowerowej - ul. BMC

. ,  zł
ul. Boh.Monte Cassino obr. 

Zagórze dz. 
hod ik, ś ieżka rowerowa

Mi hał 
Krupa

pozytywna

Realizacja zadania 

ożliwa do wysokoś i 
zabezpieczonych 

środków.

Strefa Drogowa

VII O szar Ko sulta yj y )agórze Połud ie:  ,  zł
Strefa Mieszkań a

. ,  zł pozytywna 
Rodzinne Centrum 

Aktyw oś i a BMC
pla  za aw,siłow ia



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu 

(plac zabaw, 

siłow ia itp.

Osoba 

zgłaszają a
ocena 

merytoryczna
Uwagi

VII/2/D

Miejsca 

postojowe-ul. 

Kielecka 

. ,  zł

ul. Kiele ka o r. Zagórze dz. 
2252/4, 2253/32252/25, 

2252/6,2252/5, 2252/8, 

2252/6, 2252/7, 2252/8

parking Teresa Bijak negatywna 

Projekt sprzeczny z 

miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego.

VII/4/D

Miejsca 

parkingowe przy 

ul. Białosto kiej
. ,  zł

ul. Białosto ka o r. Zagórze dz. 
2943

parking
Zdzisław 
Stań zyk

negatywna 

Projekt odrzucony 

de yzją Zespołu 
Konsultacyjnego 

jako projekt służą y 
ieszkań o  
wspóloty 

mieszkaniowej a nie 

ałej społe z oś i 
lokalnej.

VII O szar Ko sulta yj y )agórze Połud ie: ,  zł
Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

Brak złożo ego projektu

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac 

za aw, siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

VIII/1/D

Remont chodnika i 

utworzenie dalszego 

jego iągu przy ul. 
Niweckiej 24 i 

M.Maliny 27-31

. ,  zł

ul. Niwecka 24 do 

ul. M.Maliny 27-31 

obr. 10 dz. 6849, 

6770

chodnik Marek Wilk pozytywna

VIII O szar Ko sulta yj y  Kukułek:  ,  zł
Strefa Mieszkań a

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna

VIII/1/M

Modernizacja 

oświetle ia ul. 
Lipowej

. ,  zł
ul. Lipowa obr. 10 

dz. 6252
oświetle ie

Krzysztof 

Nowak
negatywna 

VIII O szar Ko sulta yj y  Kukułek:  ,  zł
Strefa Drogowa



Uwagi

Słupy oświetle iowe i słupy 
e ergety z e ie są włas oś ią 
g i y. Oświetle ie włas oś ią 

spółki Tauro  Dystry u ja.

VIII O szar Ko sulta yj y  Kukułek:  ,  zł



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

IX/2/M
Zakup  książek do 

biblioteki 
. ,  zł

ul. Kraszewskiego - 

biblioteka nr 2
zakup książek Józefa Bara  pozytywna

IX/3/M

Zakup i o taż 
stołu do gier 
towarzyskich 

. ,  zł
ul. Zapolskiej obr. 

Kli o tów dz. 
469/50

stoły do gier
Natalia 

Pasamonik 

IX/4/M

Wykonanie 8 

stanowiskowej 

siłow i
. ,  zł

ul. Zapolskiej obr. 

Kli o tów dz. 
469/50

siłow ia 
Janina 

Ernestowicz 

IX/5/M

Rodzinne Centrum 

Aktyw oś i a Pla u 
Papieskim 

. ,  zł

ul. 11 Listopada 

Plac Papieski obr. 

Kli o tów dz. , 
55, 56, 66/3

pla  za aw + siłow ia Edyta Leks pozytywna

Realiazcja zadania 

ożliwa do 
wysokoś i 

zabezpieczonych 

środków.

IX/6/M
Tor rowerowy - 

dirtpark
. ,  zł

ul. Gacka obr. 

Kli o tów dz. 
407/8

tor do kolarstwa 
Konrad 

Prokopiak
pozytywna

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

IX/1/D

Remont ul. 11 

Listopada (droga 

osiedlowa)

. ,  zł
iąg działek przy ul. 

11 Listopada 
droga Sylwia Kania pozytywna

Realiazcja zadania 

ożliwa do 
wysokoś i 

zabezpieczonych 

środków.

IX/2/D

ul. Zapolskiej obr. 

Kli o tów dz. 
1161/36

Aleksandra 

Wilczek

IX/3/D

ul. Zapolskiej obr. 

Kli o tów dz. 
1161/36, 1161/81,

Maciej 

Wilczek

Remont drogi i 

budowa chodnika 

ul. Zapolskiej

chodnik + chodnik

projekt wycofany przez autora 

realizowany w ramach I edycji 

Budżetu O ywatelskiego

IX  O szar Ko sulta yj y Kli o tów , Dańdówka :  ,  zł
Strefa Mieszkań a

projekt wycofany przez autora 

realizowany w ramach I edycji 

Budżetu O ywatelskiego

. ,  zł pozytywna 

Realiazcja zadania 

ożliwa do 
wysokoś i 

zabezpieczonych 

środków.

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

IX/1/M

Plac aktywnego 

ruchu oraz zabaw 

dla dzieci i 

se iorów 

. ,  zł
ul. Gacka obr. 

Kli o tów dz. 
pla  za aw + siłow ia 

Mirosław 
Chytry

negatywna

Trwa procedura 

przetargowa na 

sprzedaż 
ieru ho oś i

IX  O szar Ko sulta yj y Kli o tów , Dańdówka :  ,  zł
Strefa Mieszkań a



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Oso a zgłaszają a

Ocena 

merytoryczna
Uwagi

X/1/M
Siłow ia pod 

h urką i pla  za aw 
. ,  zł

ul. Mikołaj zyka  
obr. 12 dz. 496

siłow ia + pla  za aw
Katarzyna 

Jakubowska

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Oso a zgłaszają a

Ocena 

merytoryczna
Uwagi

X/1/D Budowa chodnika . ,  zł
ul. Mikołaj zyka  

obr.12 dz. 617
chodnik Joanna Peikert pozytywna

X/2/D

Położe ie owej 
nawierzchni drogi 

dojazdowej  

. ,  zł
ul. Kalinowa 9 - 33 

obr.12 dz. 420, 471
droga Krzysztof Jasiota pozytywna

 X/3/D

Położe ie owej 
nawierzchni drogi 

dojazdowej do 

udy ków 
mieszkalnych i 

ogródków 
działkowy h 
"Traugutta"

. ,  zł
ul. Kalinowa 33 

obr. 12 dz. 471
droga Barbara Idzik pozytywna

X  O szar Ko sulta yj y : Kali owa  ,  zł
Strefa Mieszkań a

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna

XI/1/M

Utworzenie Parku 

Wypoczynkowego - ul. 

Szybowa, Dybowskiego 

. ,  zł

ul. Dybowskiego- 

Szybowa obr.12 

dz.1369-11-91-

1192

teren zielony + alejki
Tomasz 

Niedziela
pozytywna

XI/2/M

Siłow ia -
stanowiskowa + 1 

stanowisko dla dzieci 

iepeł ospraw y h. 
Modernizacja oraz 

doposaże ie pla u 
zabaw - ul. Szybowa, 

Dybowskiego

. ,  zł
ul. Szybowa - 

Dybowskiego 

obr.12 dz.1369

siłow ia + pla  za aw Grzegorz Wola pozytywna

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna

XI/1/D

Budowa miejsc 

parkingowych. Budowa 

hod ika. Mo taż 
latarni

. ,  zł
ul. Żelaz a o r.  

dz.1684
parki g + hod ik + oświetle ie Danuta Wola pozytywna

XI/2/D
Mo taż arierek 

ochronnych
. ,  zł

ul. Wojska 

Polskiego 9 - 11 

obr.12 dz.3189/2

barierki ochronne
Krystyna 

Matysiak
pozytywna

XI  O szar Ko sulta yj y Niwka :  ,  zł
Strefa Mieszkań a

Strefa Drogowa



Uwagi 

Realiza ja zada ia ożliwa 
do wysokoś i 

zabezpieczonych w strefie 

środków.

Uwagi 

XI  O szar Ko sulta yj y Niwka :  ,  zł
Strefa Mieszkań a



Numer 

Projektu
Tytuł projekt

Kwota po 

ocenie 

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a  

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Oso a zgłaszają a

Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XI/3/D

Usprawnienie organizacji 

ruchu drogowego w 

obszarze osiedla. 

Zagospodarowanie 

przestrze i iędzy 
loka i. Mo taż progu 

zwal iają ego

. ,  zł

ul. Śliwki - - , 
26-28-30, 32a-34a-

36a obr. 12 dz. 

3256/2, 3209

próg zwal iają y + z aki drogowe 
+ ławki 

Zofia Mikołaj zyk - 
Hojeńska

negatywna

Struktura 

włas oś i 
terenu.

XI  O szar Ko sulta yj y Niwka :  ,  zł
Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XII/1/M
Wyko a ie siłow i 

zew ętrz ej 
. ,  zł

ul. Biała Prze sza, 
obr.12 dz. 2996 lub 

obr. 12 dz. 3238/13 

siłow ia 
Monika 

Czerniak-

Lniak

pozytywna

XII/2/M
Budowa nowego 

placu zabaw 
. ,  zł

ul. Biała Prze sza 
obr.12 dz. 3238/13

plac zabaw
Monika 

Kokoszka 
pozytywna

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XII/1/D

Mo taż progów 
zwal iają y h i 

podskokowych na      

ul. Biała Prze sza, 
barierek przy ulicy, 5 

ławek wzdłuż 
pobocza, remont 

chodnika

. ,  zł
ul. Biała Prze sza 
obr. 12 dz. 3238

progi zwal iają e 
Monika 

Ufniarska 
pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa 
do wysokoś i 

zabezpieczonych w strefie 

środków.

XII/2/D
Remont nawierzchni     

ul. Sz zęs ej 
. ,  zł

ul. Sz zęs a o r.  
dz. 2512

droga 
Marta 

Szafrańska
pozytywna

XII O szar Ko sulta yj y: Modrzejów, Jęzor,Bór   ,  zł
Strefa Mieszkań a

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XIII/1/M

Budowa strefy aktyw oś i 
ieszkań a w e tral ej 

zęś i osiedla Wagowa z 
pla e  za aw i siłow ią 

pod h urką

. ,  zł
ul. Wagowa obr. 

Kazimierz dz. 

818/4

pla  za aw + siłow ia Łukasz Krawie pozytywna

XIII/3/M

Rewitalizacja fontanny 

Ry ka wraz z prze udową 
niecki basenowej i 

zabudowa w niej nowych 

urządzeń tryskają y h - 
Park Kuronia

. ,  zł
ul. Jasieńskiego 

obr. Kazimierz dz. 

307/4

fontanna Piotr Gawędzki pozytywna

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XIII/1/D
Remont ulic Staffa i 

Kasprowicza
. ,  zł

ul. Staffa i 

Kasprowicza obr. 

Kazimierz dz. 1097, 

1098

remont drogi Da uta Wrzesień pozytywna

Remont drogi do 

wysokoś i kwoty 
dostęp ej w strefie

XIII/2/D

Remont nawierzchni 

hod ików wzdłuż ul. 
Jasieńskiego

. ,  zł

ul. Jasieńskiego 
obr. Kazimierz dz. 

306, 486/2, 278, 

307/4

chodniki
Małgorzata 
Gawędzka

pozytywna

Realizacja projektu 

ożliwa a tere ie 
działek g i y h

XIII/3/D

Generalny remont 

nawierzchni ulicy 

po iędzy Osiedle  
Wagowa I oraz Wagowa II 

wraz z i stala ją 
zwiększają ą 

ezpie zeństwo pieszy h i 
ogra i zają ej prędkość 

pojazdów.

. ,  zł
ul. Wagowa obr. 

Kazimierz 

dz.1088/1, 1088/2

remont drogi Sandra Krawiec pozytywna

Całkowity koszt 
inwestycji ok. 

 zł projekt 
ograniczony do 

wysokoś i 
posiadanych w 

strefie środków 

 XIII/4/D

Budowa wiaty na 

przysta ku dla auto usów 
kursują y h w stro ę 
Dą rowy Gór i zej ul. 

Koś iuszkow ów

. ,  zł

ul. 

Koś iuszkow ów 
obr. Kazimierz dz. 

495/2

wiata przystankowa
Katarzyna 

Krawiec
pozytywna

Możliwe 
zamontowanie wiaty 

połówkowej ze 
względu a rak 

terenu

XIII O szar Ko sulta yj y Kazi ierz:  ,  zł
Strefa Mieszkań a

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokalizacja 

o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XIV/1/M

Pla  za aw, siłow ia pod 
h urką - zakątek 

aktywnego wypoczynku 

. ,  zł
ul. Mi erów o r. 

Porą ka dz. 
2616/3, 2625/11

pla  za aw + siłow ia + stoły 
do gier 

Anita Kunc pozytywna

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokalizacja 

o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XIV/1/D

Budowa chodnika na 

uli y Czołgistów oraz 
oświetle ie przejś ia 

Ko a dosów/Saperów 

. ,  zł

o r. Porą ka, 
chodnik: dz. 

2647/4, 2647/3, 

2646                

latarnie: 2638/16, 

2638/13 

hod ik, oświetle ie 

Bartosz 

Gromanowski, 

Sebastian 

Czekaj 

pozytywna

projekt 

ograniczony 

do remontu 

chodnika

XIV O szar Ko sulta yj y Juliusz :  ,  zł
Strefa Mieszkań a

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XIV/2/M 

Budowa placu 

zabaw przy ul. 

O roń ów 
Warszawy 

. ,  zł
ul. O roń ów Warszawy o r. 
Porą ka dz. / , /

plac zabaw 
Marta 

Woź i a 
negatywna

Struktura 

włas oś i 
terenu

XIV O szar Ko sulta yj y Juliusz :  ,  zł
Strefa Mieszkań a



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokalizacja 

o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XV/1/M

Plac Aktywnego 

Wypo zy ku – 
ul.Gał zyńskiego

. ,  zł
ul.Gał zyńskiego 
obr. Ostrowy dz. 

965

pla  za aw + siłow ia Joanna Sobota pozytywna

Projekt ograniczony do 

wysokoś i środków w 
strefie

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokalizacja 

o rę , r 
działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XV/1/D

Wykonanie 

chodnika po 

prawej stronie ul. 

Leś ej

. ,  zł
ul. Leś a o r. 
Ostrowy dz. 

1259, 1262/1

remont chodnika Andrzej Bzdura pozytywna

Projekt ograniczony do 

wysokoś i środków w 
strefie

XV/2/D

Remont 

odwodnienia ulicy 

uzupeł ie ie 
krawęż ików po 
prawej stronie 

wy i ka krzaków 
po lewej stronie-

ul. Leś ej

. ,  zł
ul. Leś a o r. 

Ostrowy 

dz.1259, 1262/1

odwodnienie drogi wycinka 

drzew

Włodzi ierz 
Sobota

pozytywna

Projekt ograniczony do 

wysokoś i środków w 
strefie

XV O szar Ko sulta yj y Ostrowy Gór i ze:  ,  zł
Strefa  Mieszkań a

Strefa  Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XV/3/D

Budowa 

chodnika przy 

ul. 

Juliuszowskiej

. ,  zł
ul. Juliuszowska 

obr.Ostrowy  dz. 

825/2

budowa chodnika Joa a Bień negatywna

Budowa ka aliza ji w iągu 
ul.Juliuszowskiejwpisana w 

plan inwestycyjny RPWIK

XV O szar Ko sulta yj y Ostrowy Gór i ze:  ,  zł
Strefa  Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XVI/1/M

Radosna Kraina - 

budowa placu zabaw 

w Kolo ii Cieśle 
. ,  zł obr. Maczki dz. 139 plac zabaw 

Józef 
Naziemiec

pozytywna

XVI/2/M

Krai a Marzeń - 
rewitalizacja 

ist ieją ego pla u 
zabaw dla dzieci 

wraz z udową 
siłow i a świeży  

powietrzu w 

Maczkach 

. ,  zł
ul. Krakowska / 

Stacyjna obr. 

Maczki, dz. 792/87

pla  za aw + siłow ia Jacek Dudek pozytywna
Realiza ja ożliwa po 

uzyskaniu zgody od PKP

XVI/3/M

Stworzenie Strefy 

Wypoczynku w 

parku dzielnicy 

Maczki 

. ,  zł
ul. Krakowska obr. 

Maczki, dz. 792/87
pla  za aw + siłow ia 

Ewa 

Chróś i ka 
pozytywna

Realiza ja ożliwa po 
uzyskaniu zgody od PKP

Numer 

projektu
Tytuł projektu

Kwota po 

ocenie

Lokaliza ja o rę , 
r działki, uli a

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Osoba 

zgłaszają a
Ocena 

merytoryczna
Uwagi

XVI/1/D

Budowa parkingu 

przy cmentarzu 

parafialnym w 

Sosnowcu - 

Maczkach 

. ,  zł
ul. Spacerowa obr. 

Maczki, dz. 551
parking

Mateusz 

Bochenek
pozytywna

XVI/2/D

Naprawa i 

utwardzenie frezem 

asfaltowym drogi na 

Starych Maczkach 

. ,  zł

ul. Stare Maczki 

obr. Maczki dz. 

718, 569, 559, 567, 

560

droga 
Agnieszka 

Pytlik
pozytywna

XVI O szar Ko sulta yj y: Ma zki  , zł
Strefa Mieszkań a

Strefa Drogowa



Numer 

projektu
Tytuł projektu Kwota po ocenie

Lokaliza ja o rę , r działki, 
ulica)

Rodzaj projektu (plac zabaw, 

siłow ia itp.
Oso a zgłaszają a Ocena merytoryczna Uwagi

XVII/1/II
Budowa wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej przy SP 

nr 10 w Sosnowcu
. ,  zł ul. Reymonta obr. 9 dz. 6268, 

6261, 6270  
boisko wielofunkcyjne Rafał Zawartka pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wysokoś i 
za ezpie zo y h środków.

XVII/2/ V
Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy II LO 

im. Emilii Plater 
. ,  zł ul. Parkowa obr. 11 dz. 1543 boisko wielofunkcyjne Marcin Galas pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wyko a ia 
w zakresie rzeczowym.

XVII/3/V
Rewitaliza ja o iektów sportowy h przy SP r  i Gi  r  

w Sosnowcu 
. ,  zł

ul. Legio ów o r.  dz. 
1956,1959, 1961, 1962, 1963, 

1964

oisko wielofu k yj e + ież ia + 
zeskok w dal 

Anna Toda Aradiusz 

Witkowski 
pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wysokoś i 
za ezpie zo y h środków.

XVII/4/VI
Bezpie zeństwo, rekrea ja, zdrowie. Orga iza ja pla u 

zabaw dla dzieci - PM nr 59
. ,  zł ul. Długosza o r. Zagórze dz. 

1011/3
plac zabaw Beata Woź i zko pozytywna

XVII/5/III
Re o t da hu z zęś ią do ieple ia udy ku SP r  w 

Sos ow u przy ul. Składowej 
. ,  zł ul. Składowa o r.  dz. , 

2277/2 
remont dachu Ewa Cieślik pozytywna

XVII/6/II
Zabawa i rekreacja w plenerze - plac zabaw dla dzieci i tor 

aktyw oś i ru howej dla dorosły h - PM r 
. ,  zł ul. Sz ze ińska o r.  dz. plac zabaw Agnieszka Galicka pozytywna

XVII/7/VII
Moder iza ja pla u za aw PM r  z oddziała i 

integracyjnymi w Sosnowcu 
. ,  zł ul. Bohaterów Mo te Cassi o o r. 

Zagórze dz. /
plac zabaw Sylwia Szarwark pozytywna

XVII/8/V Moder iza ja pla u za aw ależą ego do PM r  . ,  zł ul. Kruczkowskiego obr. 11 dz. 

4038
plac zabaw Katarzy a Nowosińska pozytywna

XVII/9/II Plac zabaw Orzeszek - ZSO nr 8 . ,  zł ul. Hutnicza obr. 9 dz. 4303 plac zabaw Wioleta Piechota pozytywna

XVII/10/V

Modernizacja placu zabaw dla dzieci zdrowych i 

iepeł ospraw y h oraz z udowa ie strefy fit ess dla 
dorosły h 

. ,  zł ul. Akacjowa obr. 11 dz. 4543 pla  za aw + siłow ia Ewa Biła  pozytywna

XVII/11/VI Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 9 . ,  zł
ul. Br. Mieroszewskich 54 obr. 

Zagórze dz. /
boisko wielofunkcyjne  Anita Sadowska pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wyko a ia 
w zakresie rzeczowym.

Strefa Eduka ji    , zł



XVII/12/VI Budowa chodnika i miejsca parkingowego przy SP nr 9 . ,  zł
ul. Br. Mieroszewskich obr. 

Zagórze dz. / , 
chodnik + parking Piotr Włodar zyk 

XVII/13/XIII Siłow ia pod h urką - ul. Jasieńskiego . ,  zł
ul.Jasieńskiego o r. Kazi ierz dz. 

160/1
siłow ia Łukasz Raj h a pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wyko a ia 
w zakresie rzeczowym.

XVII/14/V
Rewitaliza ja O iektów Sportowy h przy SP r  w 

Sos ow u - ul. Przyja iół Żoł ierza
. ,  zł ul. Przyja iół Żoł ierza o r.  dz. 

4635
boisko wielofunkcyjne Małgorzata Toda pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wysokoś i 
za ezpie zo y h środków.

XVII/15/V

Nowo zes y rozwój szkol i twa-poligrafi z o - 
ikro iologi z y ak e t w kształ e iu zawodowy - 

ul.Legio ów
. ,  zł ul.Legio ów o r.  dz. pracownia poligraficzna Wiktor Trepka negatywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wysokoś i 
za ezpie zo y h środków.

XVII/16/IX
Gwiezdna strefa gier - strefa gier i zabaw edukacyjnych dla 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym - ul.Gwiezdna
. ,  zł ul. Gwiezd a o r. Kli o tów dz. 

167/3,168/2
gry uliczne Jolanta Herc pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wyko a ia 
w zakresie rzeczowym.

XVII/17/V
Budowa oiska wielofu k yj ego z ież ią do iega ia i 

skoku w dal - ul. Legio ów
. ,  zł ul.Legio ów o r.  dz. boisko wielofunkcyjne Mi hał Kaź ier zak pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wyko a ia 
w zakresie rzeczowym.

XVII/18/IX Budowa pla u za aw przy PM r -ul Makuszyńskiego . ,  zł
ul.Makuszyńskiego o r.Kli o tów 

dz. 1633/2
plac zabaw Daria Bochniak pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wyko a ia 
w zakresie rzeczowym.

XVII/19/XI
Oddziele ie przejś ia do garaży ieszkań ów dziel i y do 

terenu Gimnazjum nr 1-ul.Wojska Polskiego
. ,  zł ul.Wojska Polskiego 86 obr. 12 dz. 

nr 1410
przejś ie do garaży Katarzy a Mól pozytywna

XVII/20/V
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PM nr 19 przy 

ul. Ostrogórskiej
. ,  zł ul.Ostrogórska o r.  dz. , 

4242
plac zabaw Paweł Skrzyński pozytywna

XVII/21/XIV
Zestaw zrę z oś iowy dla dzie i w wieku od -  lat oraz 

siłow ia zew ętrz a dla dorosły h PM r 
. ,  zł ul. Ha ki Sawi kiej o r. Porą ka 

dz. 2679
zestaw zrę z oś iowy+ siłow ia Anna Dobrowolska pozytywna

Realiza ja zada ia ożliwa do wyko a ia 
w zakresie rzeczowym.

XVII/22/IV Bież ia i oisko do siatkówki plażowej przy SP r . ,  zł ul. B.Prusa obr. 10 dz. 2854 ież ia i oisko do siatkówki plażowej Adria  Bło h pozytywna
Realiza ja zada ia ożliwa do wyko a ia 

w zakresie rzeczowym.

XVII/23/VI

Budowa parkingu z kostki brukowej z ok. 30 miejscami 

parki gowy i przy Gi azju  Nr  i .Ja a Pawła II w 
Sosnowcu - ul. Kalagi

. ,  zł ul. Kalagi o r. Zagórze dz. / parking Hali a Malińska pozytywna

XVII/24/V 

Modernizacja placu zabaw dla dzieci zdrowych i 

iepeł ospraw y h w PM r  z oddziałe  spe jal y  
przy ul. Jagiellońskiej e

. ,  zł ul.Jagiellońska o r. . dz. plac zabaw Beata Szewczyk pozytywna

Projekt wycofany przez autora


