Lista projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020

Numer
(wynik
losowania)+A1
:A1:B4

Tytuł projektu

Lokalizacja

1

WYKONANIE MONITORINGU W CENTRUM
AKTYWNOŚCI KULTURALNO-SPORTOWYM W
ROZMIERCE

Rozmierka
ul. Szkolna

2

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - BEZPIECZNE
"KOSZARY"

Strzelce Opolskie
ul. Sosnowa

3

ROZBUDOWA PLACU ZABAW - II ETAP "PIRACKI RAJ"

4

Koszt projektu
[zł]

Opis

13 000,00

Projekt zakłada wykonanie monitoringu w centrum aktywności kulturalno-sportowej w Rozmierce wyposażonego w urządzenie rejestrujące z
twardym dyskiem, monitor oraz zestaw 12 kamer działających w porze nocnej. Celem projektu jest większe poszanowanie do własności
gminnej a w przypadkach uszkodzenia mienia łatwe znalezienie winnych bez konieczności ograniczania wstępu na teren centrum.

50 000,00

Projekt zaklada budowę nowego chodnika przystosowanego do bezpiecznego korzystania z wózków i dla osób starszych przy wjeździe w ul.
Sosnową obok bloku nr 1 do bloku nr 7 od strony ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich. Celem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa pieszych, w rejonie ulicy Sosnowej oraz poprawienie estetyki miasta.

Strzelce Opolskie
ul. Sosnowa 3

50 000,00

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich o nowe urządzenia zabawowe oraz zakup drzewek
ozdobnych. Rozbudowa placu zwiększy atrakcyjność rejonu ul. Sosnowej i przyczyni się do promocji aktywnego spędzania wolnego czasu
rodziców z dziećmi.

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ

Szczepanek
ul. Strzelecka 101

17 000,00

Projekt zakłada uzupełnienie wyposażenia placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Szczepanku poprzez zakup
i montaż huśtawki typu "bocianie gniazdo" oraz domku typu " Paweł i Gaweł". Celem projektu jest uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw,
w szczególności dla dzieci przedszkolnych.

5

FOTO PATROL

Miasto i Gmina
Strzelce Opolskie

50 000,00

Projekt zaklada zakup 25 sztuk fotopułapek (kamer GSM służących do prowadzenia nadzoru wizyjnego), które będą wykorzystywane w
miejscach wskazanych przez mieszkańców. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz ograniczenie aktów
wandalizmu.

6

ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE BOISKA
SPORTOWEGO

Warmątowice
ul. Błotnicka 6

30 000,00

Projekt zakłada rozbudowę i doposażenie boiska poprzez zakup 2 piłkochwytów oraz 6 ławek. Ponadto zakłada się wykonanie na przyległym
terenie boiska do siatkówki. Projekt ma na celu utworzenie miejsca, w którym będzie można bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas.

7

PRZEDSZKOLACY STRAŻACY

Grodzisko
ul.Wolności 8

50 000,00

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Grodzisku poprzez zakup zestawów zabawowych
o tematyce strażackiej (tj. remiza, wóz strażacki), ławek i koszy na śmieci. Celem projektu jest stworzenie kolorowego, zrewitalizowanego i
bezpiecznego ogrodu przedszkolnego (miejsca spotkań), z którego będą mogli korzystać rodzice i dzieci.

8

SZYMISZÓW WIEŚ -POPRAWA
FUNKCJONALNOŚCI SKWERU PRZY DPS

Szymiszów
ul. Strzelecka

50 000,00

Projekt zakłada doposażenie istniejącego skweru poprzez obsadzenie terenu drzewkami ozdobnymi, wykonanie ozdobnego obrzeża,
ustawienie stojaka na rowery oraz doświetlenie miejsca lampami solarnymi. Skwer znajduje się na trasie ścieżki rowerowej i jest "małą"
wizytówką sołectwa Szymiszów, gdzie znajdują się tablice edukacyjne o historii Szymiszowa. Celem projektu jest powstanie bezpiecznego
miejsca odpoczynku zarówno dla osób odwiedzających jak i mieszkańców sołectwa.
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9

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU
MONITORINGU ULICY NA OSIEDLU PIASTÓW
ŚLĄSKICH

Strzelce Opolskie
Osiedle Piastów
Śląskich

48 073,20

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego poprzez montaż 3 sztuk kamer szybkoobrotowych IP na istniejących
słupach oświetleniowych przy ulicy od budynku nr 1 do wylotu na ulicę Bursztynową. Celem projektu jest zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

10

MODERNIZACJA PLACU ZABAW W
ROŻNIĄTOWIE

Rożniątów
ul.Wolności 27

49 995,00

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy ul. Wolności w Rożniątowie poprzez zakup nowych urządzeń zabawowych oraz postawienie
drewnianej altany służącej do ochrony przed słońcem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz postawienie dodatkowych ławek.
Celem projektu jest rozwijanie umiejętności dzieci oraz budowanie integracji i aktywizacji społeczności. Projekt wpłynie również na
podniesienie walorów estetycznych miejscowości Rożniątów.

11

OGRODZENIE PLACU ZABAW

Kalinowice
ul. Wiejska

23 000,00

Projekt zakłada budowę ogrodzenia istniejącego placu zabaw w Kalinowicach przy ul. Wiejskiej. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa
dzieci korzystających z placu zabaw, ogrodzenie pomoże utrzymać plac w czystości i w dobrym stanie technicznym.

12

ADAPTACJA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ŚWIETLICĄ A
SZATNIĄ SPORTOWĄ POD POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW

Rozmierka
ul. Szkolna

50 000,00

Projekt zakłada adaptację zadaszonego łącznika pomiędzy budynkami świetlicy wiejskiej i szatni klubowej na pomieszczenia magazynowe na
parterze oraz biurowe z miejscem na ekspozycję pucharów i gadżetów sportowych na poddaszu. Adaptacja łącznika rozwiąże problemy
magazynowe Rady Soleckiej i współpracujących z nią organizacji wiejskich.

13

WYMIANA OGRODZENIA TERENU ZESPOŁU
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W
DZIEWKOWICACH

Dziewkowice
ul. Strzelecka 3

49 989,27

Projekt zakłada wymianę części istniejącego ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach (ok. 65 mb). Celem
projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie obiektu oraz poprawa estetyki otoczenia szkoły.

14

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ZATOCZKĄ
PARKINGOWĄ na ul. Szkolnej w Szymiszowie ETAP 2

Szymiszów
ul. Szkolna

49 876,00

Projekt zakłada przebudowę drogi gminnej, poprzez wykonanie lewostronnego chodnika dla pieszych o długości 60 mb, o szerokości 2 m,
na odcinku od bramy wjazdowej PSP w Szymiszowie do drogi transportu rolnego. Ponadto w ramach zadania na części działki zakłada się
wybudowanie zatoki parkingowej o powierzchni ok. 160 m². Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w tej części
miejscowości a budowa zatoki parkingowej poprawi funkcjonalność miejsca.

15

UTWARDZENIE WIELOFUNKCYJNEJ DROGI
TRANSPORTU ROLNEGO

Osiek
od ul. Strzeleckiej 51
do m. Kadłub-Piec

50 000,00

Projekt zakłada utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Osiek od ul. Strzeleckiej 51 do miejscowości Kadłub -Piec (Łowisko
Barwinek). Wzmocnienie nawierzchni drogi zwiększy bezpieczeństwo wszystkich osób z niej korzystających tj.rolników, mieszkańców Osieka
oraz przyjezdnych osób.
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16

BUDOWA OŚWIETLENIA NA BOISKU
SPORTOWYM LKS "RZEMIOSŁO" W
DZIEWKOWICACH - ETAP I

Dziewkowice
ul. Strzelecka

50 000,00

Projekt zakłada budowę oświetlenia na boisku sportowym LKS "Rzemiosło" w Dziewkowicach. Celem projektu jest możliwość wykorzystania
w pełni boiska trawiastego, by boisko mogło być wykorzystywane również w sezonie jesienno-wiosennym.

17

DOPOSAŻENIE PLACU REKREACYJNEGO DLA
NAJMŁODSZYCH na terenie Przedszkola
Publicznego

Błotnica Strzelecka

50 000,00

Projekt zakłada rozbudowę i doposażenie placu rekreacyjnego dla przedszkolaków i dzieci uczących się do 12 roku życia na terenie
Publicznego Przedszkola w Błotnicy Strzeleckiej poprzez zakup nowych urządzeń zabawowych. Celem projektu jest uatrakcyjnienie miejsca
rekreacyjnego i poprawienie atmosfery współżycia społecznego wsi.

MODERNIZACJA CHODNIKA W LIGOCIE GÓRNEJ

Ligota Górna
ul. Wiejska

49 938,00

Projekt zakłada modernizację istniejącego chodnika na całej długości ul. Wiejskiej w Ligocie Górnej poprzez wymianę starych płyt
chodnikowych wraz z krawężnikami oraz uzupełnienie brakującej nawierzchni chodnika. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa
pieszych oraz poprawa estetyki wsi.

18

Razem

780 871,47

Strzelce Opolskie, 12 sierpnia 2019r.
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