
Załącznik do uzasadnienia 
do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

1 2 4

2 866 178,50

A 1 866 188,50

1. Boguszowice Osiedle
140 000,00

2. Boguszowice Stare 89 258,50

61 241,00

Bezpieczny plac zabaw 19 987,50

8 030,00

3. Chwałęcice

40 000,00

4. Chwałowice

89 844,12

5. Gotartowice

70 000,00

6. Grabownia
40 000,00

7. Kamień

69 805,00

8. Kłokocin

39 994,00

9. 70 000,00

Ligota-Ligocka 
Kuźnia

31 470,00

38 530,00

194 500,00
15 500,00

11. Meksyk
37 386,00

12. Niedobczyce

140 000,00

Siłownia pod chmurk ą i plac zabaw dla dzieci na Karłowej Górce 
w Chwał ęcicach
Montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej oraz trzech urządzeń do placu zabaw
na ogrodzonej i oświetlonej działce przy ul. Karłowej

Plac zabaw dla dzieci 
Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku sportowym w dzielnicy Grabownia 
wraz z ogrodzeniem

"Bezpiecze ństwo dzielnicy i mieszka ńców jest najwa żniejsze" - 

modernizacja i doposa żenie zewn ętrznego monitorowania obiektów 

kulturalno-o światowych, rekreacyjnych 
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w placówkach kulturalno-oświatowych: SP 13, 

G 3, IV LO, Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

Monitoring. Pawilon imprezowy z o świetleniem 
Wykonanie monitoringu infrastruktury (OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, SP nr 19) 
w dzielnicy Kłokocin oraz zakup namiotu o wymiarach 6 m x 14 m z oświetleniem 
na potrzeby dzielnicowych spotkań

Budowa altany z grilem oraz wyposa żeniem

Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo
- kontynuacja zagospodarownia terenów zielonych przy ul. H.M. Góreckiego poprzez montaż 
dwóch lamp, uzupełnienie części rekreacyjnej o park linowy, boisko do siatkówki, rozbudowę 
małego placu zabaw, toru do jazdy na rolkach oraz doposażenie siłowni w dwa urządzenia, 

Budowa brukowanego parkingu na obiekcie sportowym p rzy ul. Sygnały
Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Sygnały na potrzeby parkingu 
samochodowego wykonanego z kostki brukowej

Zakup kompletu 150 krzeseł konferencyjnych i 30 skł adanych stołów 
bankietowych 
Zakup kompletu 150 tapicerowanych krzeseł konferencyjnych i 30 składanych stołów 
bankietowych o wymiarach 180/80 wraz z wózkami transportowymi, stanowiących 
wyposażenie Klubu Kultury Harcówka

Siłownia w terenie, miasteczko ruchu drogowego i gry  asfaltowe 
na os. Korfantego 
Powstanie miasteczka ruchu drogowego, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie gier 
asfaltowych na os. Korfantego (teren SP nr 22 przy ul. Bocznej 17)

- organizacja festynu dla mieszkańców na zakończenie zadania

BUDŻET OBYWATELSKI 
2016

Lp.

3

Dzielnica Zadanie 

WYBRANE PROJEKTY

Paker plac
Wyposażenie placu znajdującego się pomiędzy osiedlami (Osiedle Południe, ul. Patriotów) 
w pobliżu targowiska w urządzenia do ćwiczeń fizycznych

LINKI I DRABINKI
Montaż sześciokąta wspinaczkowego MAXI obok placu zabaw w Parku Kozie Góry

OGÓŁEM (A+B):

Dajcie nam miejsce, a my poka żemy na co nas sta ć 
Montaż na terenie OSP Kamień przy ul. Szewczyka 30 zadaszonej wiaty o wymiarach 10 m 
x 5 m służącej organizacji spotkań lokalnej społeczności. Zakup mebli ogrodowych, 
ławostołów oraz blaszanego garażu

Wsparcie dla organizacjii grup nieformalnych poprze z zakup sprz ętu 
do organizacji wydarze ń w dzielnicy
Zakup nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu komputerowego oraz namiotu i ławostołów na rzecz 
organizacji wydarzeń w dzielnicy

Dzień seniora w dzielnicy

Plan
2016

10. Maroko-Nowiny
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13. Niewiadom

70 000,00

14. Ochojec

40 000,00

15. Orzepowice

69 980,00

16. Paruszowiec-Piaski

70 000,00

17. Popielów 70 000,00

10 000,00

8 800,00

51 200,00

18. Radziejów 40 000,00

27 000,00

13 000,00

19. Rybnicka Ku źnia

70 000,00

20. Rybnik-Północ 36 784,00

20 000,00

16 784,00

21. Smolna
86 000,00

22. Stodoły
39 997,00

23. Śródmie ście

84 639,88

ZIELONA KLASA
Doposażenie ogrodu szkolnego przy ZSP nr 3, przy ul. Kuglera 8a w urządzenia rekreacyjne: 
mini plac zabaw, ławostoły, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, celem prowadzenia zajęć 
edukacyjnych na wolnym powietrzu oraz zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym

Gdy nowe place powstaj ą, dzieci o nudzie zapominaj ą
Budowa placu zabaw na podłożu trawiastym, na terenie ZSP nr 13, 
przy ul. św. Maksymiliana 24, składającego się z wielofunkcyjnych zestawów zabawowych 
dla dzieci 
w wieku 2-7 lat

Dożynki Rybnik-Popielów 2016
Organizacja tradycyjnych dożynek 4 września 2016 r. jako imprezy środowiskowej, 
zakończonej festynem dożynkowym z występami artystycznymi

"Nie ma mamy, nie ma taty, tu si ę bawią małolaty - 
zajęcia opieku ńczo-edukacyjne dla dzieci"
Organizacja popołudniowych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 6-16 lat (np. muzyczne, 
plastyczne, teatralne, sportowe, językowe, logopedyczne, kulinarne) odbywających się 
na terenie ZSP nr 7 oraz półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

Kreatywny park rekreacyjno-sportowy
Stworzenie kreatywnego parku rekreacyjno-sportowego przy ul. G. Morcinka 14, poprzez 
uzupełnienie istniejącego parku o scenę wielofunkcyjną z wymalowaną na podeście grą 
planszową, stół do ping-ponga, betonowy stolik rekreacyjny do gier planszowych z ławkami, 
huśtawkę oraz minirampę skate parku

Festyn rodzinny dzielnicy Rybnik-Północ
Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy w Parku Wiśniowiec z atrakcjami 
dla dzieci oraz występami artystycznymi 

System informacji dzielnicowej - Radziejów 2016
Montaż 6 gablot informacyjnych na terenie dzielnicy Radziejów

Festyn dzielnicowy 2016
Organizacja festynu dzielnicowego, mającego na celu integrację lokalnej społeczności, 
podczas którego odbędą się gry, zabawy, konkursy z nagrodami oraz występy artystyczne

Ochrona środowiska, naprawa dojazdu dla słu żb specjalnych i doposa żenie 
infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Sportowym nr  1 w Rybniku
Montaż dwóch betonowych stołów do gry w tenisa stołowego, wykonanie gier "ziemnych" 
planszowych na terenie starego boiska asfaltowego oraz usytuowanie wiaty (tzw. ochrony 
śmieciowej)

Dzielnicowe Centrum Integracji Społecznej 
Doposażenie OSP Popielów w system nagłośnienia oraz oświetlenia i zakup 
100 szt. ławostołów na potrzeby lokalnych organizacji

Dla zdrowia, dla ducha, dla dorosłych i malucha
Doposażenie szkolnych placów zabaw przy SP nr 34 i ZSP nr 10

Plac zabaw dla dzieci 
Budowa placu zabaw dla dzieci o pow. 108 m², składającego się z kilku elementów 
zabawowo-rekreacyjnych, zlokalizowanego na terenie SP nr 3, przy ul. Wolnej 17

Majówka 2016
Organizacja Majówki 2016 dla mieszkańców dzielnicy Popielów z grami, zabawami 
i konkursami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zawodami sportowymi, występami lokalnych 
zespołów muzycznych i tanecznych

STODÓŁKA. Zadaszenie festynowe z paleniskiem 
Montaż zadaszenia festynowego z paleniskiem grillowym przy  ul. bł. ks. Emila Szramka 
na potrzeby mieszkańców dzielnicy oraz zakup 8 szt. ławostołów

Poprawa atrakcyjno ści ulicy Nadbrze żnej jako popularnego traktu 
spacerowego i rowerowego 
Podniesienie atrakcyjności traktu spacerowo-rowerowego ulicy Nadbrzeżnej poprzez 
instalację fontanny z wodą do picia, ławek z oparciem, stojaków na rowery, latarni 
parkowych, urządzeń do ćwiczeń fizycznych oraz zagospodarowania zieleni
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24. Wielopole
40 000,00

16 000,00

6 500,00

7 685,53
Festyn ,,Dni Wielopola 2016" 7 000,00

2 814,47

25. Zamysłów

70 000,00

26. Zebrzydowice
42 500,00

17 500,00

24 000,00

1 000,00

B 999 990,00

PROJEKT 
OGÓLNOMIEJSKI

999 990,00

"PLUSKADEŁKO" wodny plac zabaw w Kamieniu 
Budowa wodnego placu zabaw na terenie ośrodka MOSiR w Kamieniu. Wodny plac zabaw 
ma tworzyć płytka niecka w kształcie ryby o wymiarach 2 m x 13m, z zabudowanymi 
tryskaczami wodnymi, fontannami i innymi elementami dostosowanymi dla dzieci, służącymi 
wodnej rekreacji
  

"BOULES" jako propozycja na aktywne sp ędzanie wolnego czasu i szansa 
na integracj ę mieszka ńców Zebrzydowic
- budowa profesjonalnego toru do gry w boules (pétanque, bocce), montaż dwóch tablic 
(informacyjnej oraz wykorzystywanej do zapisów wyników gry), dwóch ławek oraz zakup 
10 zestawów do gry

Aktywne Wielopole
Integracja mieszkańców dzielnicy Wielopole poprzez organizację różnych działań: zajęcia 
z nordic walking, warsztaty plastyczne, kurs tańca dla dorosłych, dzień promocji zdrowia, 
akcja "Sprzątamy Wielopole" oraz promocja projektu

Obchody 110-lecia OSP Wielopole 
Projekt polega na uczczeniu jubileuszu 110 lat istnienia OSP w Wielopolu 
poprzez organizację imprezy z udziałem mieszkańców

Rozbudowa infrastruktury w Rajzapunkcie
Utwardzenie kostką brukową przejścia pomiędzy ul. Pełczyńskiego (od Rajzapunktu)
a "przepompownią", montaż koszy na śmieci i ławek w ciągu utwardzonej powierzchni

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

Integracja mieszka ńców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizacj ę imprez 
środowiskowych w roku 2016 
Organizacja trzech imprez środowiskowych dla mieszkańców dzielnicy 
Zebrzydowice(spotkanie noworoczne dla seniorów, festyn dla dzieci oraz biesiada śląska)

Obni żenie studzienki instalacji odprowadzenia wody deszc zowej na ulicy 
Piaskowej

Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów w Wielopolu

- organizacja imprezy inaugurującej (poczęstunek, zakup nagród) 


