
LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020
Zgodnie z Uchwałą nr III.20.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój

LP

1 Osiedle 1000-lecia Rozbudowa placu zabaw

2

Osiedle Arki Bożka

3

4

5 Rozbudowa placu zabaw 

6

7

8

Osiedle Barbary

Edukacyjno-Sensoryczny Plac Zabaw

9

10 Wymiana części ogrodzenia przy PP nr 19

11
Osiedle Bogoczowiec

12 Remont chodnika - działka nr 3494/7

13

Osiedle Gwarków

14

15

16

17

LOKALIZACJA - JEDNOSTKA 
POMOCNICZA

KWOTA BO NA 
DANĄ JEDNOSTKĘ 

POMOCNICZĄ

NAZWA PROJEKTU ZADANIA DO 
REALIZACJI W RAMACH BO

53 002,00 zł

81 030,00 zł

Jastrzębie-Zdrój / naprawa 
uszkodzonego chodnika + wykonanie 
nowego wraz z ławkami

Zakup 6 odświeżaczy do powietrza dla PP 
nr 14

Zakup 7 magnetofonów z wejściem USB 
oraz 6 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 
tuszami

Remont chodnika przy ulicy Zielonej wraz 
z doświetleniem

Zakup nagłośnienia na imprezy 
plenerowe

108 410,00 zł Wymiana ogrodzenia przy PP nr 15, 
zakup interaktywnej podłogi

44 160,00 zł

Likwidacja terenu zielonego celem 
zwiększenia ilości miejsc postojowych

92 794,00 zł

Doposażenie sal zabaw w Publicznym 
Przedszkolu nr 8 w sprzęt multimedialny

Doposażenie sal zabaw przy PP nr 6 w 
sprzęt multimedialny
Oświetlenie odcinka drogi 125/11 + 
projekt przy sklepie Tisław

Zmieniamy przestrzeń edukacyjną w 
szkole. Tworzymy kącik relaksu i ruchu na 
szkolnych korytarzach

Zakup piłek terapeutycznych - krzesełka 
dla dzieci



18

Osiedle Gwarków

19

20 Remont ulicy Jana Kasprowicza

21

22 Budowa oświetlenia

23 Remont chodnika

24

Osiedle Morcinka

25

26
Osiedle Pionierów

27

28 Osiedle Przyjaźń

29

Osiedle Staszica

Remont chodnika

30 Projekt Zielona Klasa

31

Osiedle Tuwima

32

33

Osiedle Zdrój

Oświetlenie ulicy Karola Zioły

34 Plac zabaw ostatni etap

35

36 Osiedle Złote Łany

92 794,00 zł

Imprezowo z Zarządem Osiedla 
Gwarków: zakup gier wieloformatowych, 
artykułów papierniczych oraz termosów 
cteringowych na osiedlowe imprezy

Zakup strojów wizytowych i sportowych 
dla dzieci na konkursy, zawody sportowe

Osiedle Jastrzębie Górne i 
Dolne

142 891,00 zł

Zakup 4 namiotów piknikowych i 50 
kompletów ławkostołów

65 383,00 zł

Skaczmy do góry - park trampolin 
ziemnych

Rozbudowa parku Street Workout przy 
ul. Krakowskiej

118 885,00 zł

Wykonanie oświetlenia na ul. Zamłynie i 
Młyńskiej
Zakup nagłośnienia na imprezy 
plenerowe

89 433,00 zł
Zagospodarowanie terenu wraz z jego 
odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i 
Moniuszki

80 265,00 zł

37 316,00 zł

Próg zwalniający / droga równoległa do 
ul. Cieszyńskiej

Remont chodnika - ul. Astrów 1401/8 
koło budynku nr 7

127 923,00 zł

Dokończenie placu zabaw - zakup 
nowych elementów

38 765,00 zł
Zakup interaktywnej podłogi, zakup 
urządzeń ogrodowych



37
Osiedle Zofiówka

Remont słupów oświetlenia ulic

38

39 Sołectwo Borynia

40

Sołectwo Bzie

41

42

43

44

45 Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej

46 Remont chodnika przy ul. Niepodległości

47 Sołectwo Moszczenica

48

49

50 Oświetlenie ul. Wyzwolenia

51

52

53 Sołectwo Skrzeczkowice Budowa oświetlenia ulic / ul. Chabrowa

54

Sołectwo Szeroka

55

62 947,00 zł

Zakup oczyszczaczy powietrza do PP nr 
16

116 013,00 zł
Budowa oświetlenia ulic / ul. Bema na 
odcinku od nr 38 do 72

209 703,00 zł

Wykonanie wykładki asfaltowej na 
drodze / boczna odnoga ul. Żytniej

Aranżacja i remont sali balowej w Domu 
Strażaka przy ul. Rostków 7

Budowa placu zabaw przy Publicznym 
Przedszkolu nr 11

Zakup oczyszczaczy powietrza do 
Publicznego Przedszkola nr 11 i Filii przy 
ul. Niepodległości

Budowa oświetlenia na ulicy Zacisznej i 
ulicy Stawowej

124 948,00 zł Roboty zagospodarowania terenu przy 
ul. K. Paryskiej 9

Sołectwo Ruptawa-
Cisówka

192 622,00 zł

Montaż oświetlenia, luster na 
niebezpiecznych zakrętach oraz 
drogowskazu na ul. Dominika Ździebły

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju 
Ruptawie

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 
Matejki

Droga - turystyczne przejście graniczne 
Ruptawa

63 084,00 zł

137 865,00 zł

Zakup 16 szafek lub zestawu 4 szafek na 
ubrania bojowe dla OSP -Szeroka

Budowa oświetlenia drogi ul. 
Powstańców Śl. 38-40 D



56

Sołectwo Szeroka

57

58

59

60

61

137 865,00 zł

Budowa oświetlenia drogi ul. Gagarina 
od 32-28G

Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od 
nr 70 w stronę Gogołowej

Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 14G 
w stronę ronda im. W. Ostaszewskiego

Zakup i montaż oświetlenia świątecznego 
na słupach oświetleniowych sołectwa 
Szeroka
Zakup i montaż piaskownicy w PP nr 13 
na ulicy Gagarina 118

Zakup oraz zabudowa tablic 
informacyjnych o dojeździe do posesji w 
sołectwie Szeroka
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

ZWERYFIKOWANY KOSZT 
SZACUNKOWY PROJEKTU

INFORMACJA O 
KONIECZNOŚCI 

PRZEPROWADZENIA 
GŁOSOWANIA

Doposażenie placu zabaw i monataż 
dwóch ławek z koszami

38 000,00 zł

Naprawa chodnika od bloku przy ul. 
Harcerskiej do schodów przy al. 

Piłsudskiego oraz wykonanie chodnika od 
schodów na wydeptanej ścieżce wzdłuż 

skarpy od apteki do łącznika 
prowadzącego os świateł do ul. Zielonej

81 030,00  zł - remont 
części chodnika tylko na 

terenie miejskim, chodnik 
na skarpie w pierwszej 

kolejności wymaga 
dokumentacji technicznej

Zakup 6 odświeżaczy do powietrza wraz z 
filtrami 8 000,00 zł

Stworzenie kącika muzycznego w PP nr 
14, zakup 6 urządzen wielofunkcyjnych 
wraz z tuszami oraz 7 magnetofonów z 

wejściem usb 

6 000,00 zł

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy 
Zielonej; montaż urządzeń zabawowych

60 000,00 zł

Remont chodnika przy ulicy Zielonej wraz 
z doświetleniem 75 000,00 zł

Zakup nagłośnienia - głośniki, mikrofony, 
wzmaczniacz, przedłużacz i niezbedne 

akcesoria
10 000,00 zł

Edukacyjno-Sensoryczny Plac Zabaw przy 
SP 12

108 410,00 zł

Wymiana ogrodzenia wraz  bramą 
wjazdową i furtką przy PP nr 15 oraz 

zakup interaktywnej podłogi
74 800,00 zł

Wymiana części ogrodzenia przy PP nr 19 
wraz z bramą wjazdową i furtką 65 000,00 zł

Likwidacja terenu zielonego celem 
zwiększenia ilości miejsc postojowych 

(ulica Bogoczowiec)
15 000,00 zł

Remont chodnika - ulica Boża Góra 
Prawa

25 000,00 zł

Doposażenie sal dydaktycznych w PP nr 8 
w urządzenia interaktywne 19 600,00 zł

Doposażenie sal dydaktycznych w PP nr 6 
w nowe urządzenia interaktywne 19 600,00 zł

Oświetlenie drogi za sklepem Tisław wraz 
z miejscami parkingowymi

70 000,00 zł

Utworzenie kącika relaksu i ruchu na 
szkolnych korytarzach; zakup 

piłkarzyków, piłeczek, puf do siedzenia, 
gier planszowych itp.

18 000,00 zł

Zakup 20-25 piłek terapeutycznych - 
krzesełek dla dzieci do szkoły

3 000,00 zł



TAK

Remont drogi ulicy Kasprowicza

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE
Doposażenie placu zabaw w ławki i kosze

Doposażenie placu zabaw przy PP nr 23

NIE

Zakup gier wieloformatowych, termosów 
cteringowych i artykułów papierniczych 

12 000,00 zł

Zakup 60 strojów wizytowych i 60 
koszulek sportowych dla dzieci na 

konkursy, zawody sportowe
5 000,00 zł

114 192,00 zł
Zakup 4 namiotów piknikowych i 50 

kompletów ławkostołów 45 000,00 zł

Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy 
Nepomucena (projekt i nowe słupy 

oświetleniowe)
60 000,00 zł

Remont chodnika przy ulicy Pszczyńskiej 
od skrzyżowania z ulica Stodoły do 

posesji na wysokości ulicy Równoległej 4
37 000,00 zł

Rozbudowa placu przy ulicy Katowickiej - 
zakup i montaż 8 trampolin ziemnych, w 

tym jednej dla osób z 
niepełnosprawnością

63 000,00 zł

Rozbudowa Street Workout - zakup i 
montaz kolejnych urządzeń, ławki z 

ładowarką usb oraz wykonanie 
nawierzchni z mat przerostowych

64 000,00 zł

Zamontowanie 9 lamp solarnych na 
ulicach Zamłynie i Młyńskiej 63 000,00 zł

Zakup głoścnika z mikrofonem i 
okablowaniem

3 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu wraz z jego 
odwodnieniem zgodnie z projektem 

budowlanym.
89 433,00 zł

Wykonanie remontu wjazdu, chodnika i 
wejścia na stadion przy ZS nr 2 70 000,00 zł

Realizacja projektu o nazwie "Zielona 
Klasa" - stworzenie klasy na świeżym 

powietrzu; zakup wyposarzenia (m.in. 
krzeseł, ławek, stolików); przygotowanie 

dokumentacji projektowej

80 000,00 zł - 
dokumentacja 

projektowa określi zakres 
robót i koszt

Wybudowanie progu zwalniającego na 
odcinku drogi równoległej do ulicy 

Cieszyńskiej.
26 000,00 zł

Wymiana nawierzchni chodnika na 
kostke brukową wraz z podbudową o 

długości 35 m - ulica Astrów
12 316,00 zł

Oświetlenie ulicy Karola Zioły od 
skrzyżowania z ulicą kasztanową do 

skrzyżowania z ulicą Wiśniową wraz z 
odnogą

70 000,00 zł

6 500,00 zł

25 000,00 zł

Zakup interaktywnej podłogi oraz 
urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych 38 765,00 zł



TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

Wymiana starych słupów betonowych na 
stalowo ocynkowane wraz z oprawami 

led - ulice Ruchu Oporu i Malchera
62 947,00 zł

Zakup 5 oczyszczaczy powietrza do PP nr 
16

10 000,00 zł

Wykonaie projekty i budowa oświetlenia 
ulicy Bema (700 mb.) 116 013,00 zł

Wykonanie wykładki asfaltowej na 
bocznej drodze ulicy Żytniej

68 000,00 zł

Przygotowanie projektu aranżacji 
wnętrza sali przyjęć łącznie z jej 

remontem

190 000,00 zł - Po 
opracowaniu 

dokumentacji możliwe 
będzie dokładne 

oszacowanie kosztów
Budowa placu zabaw, montaz huśtawek, 

karuzeli i zjeżdżalni na podłozy 
tartanowym z oświetleniem - teren obok 

filii PP nr 11 przy ulicy Niepodległości

60 000,00 zł - należy 
wykonać projekt 

techniczny, który wskaże 
jakie elementy można 

zbudować
Zakup oczyszczaczy powietrza wraz z 
zapasem filtrów do PP nr 11 i filii przy 

ulicy Niepodległości
19 000,00 zł

Dokończenie budowy oświetlenia ulicy 
Stawowej i Zacisznej w całosci wraz z 

projektem
185 000,00 zł

Projekt i budowa oświetlenia ulicy 
Kłosowej na całej dlugości oraz ulicy 

Żyznej na odcinku od strony ulicy 
Kłosowej do wyczerpania środków

209 703,00 zł

Naprawa chodnika przy ulicy 
Niepodległości 49 700,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ulicy 
Komuny Paryskiej; montaż urządzeń i 
strefy fitness; wykonanie nawierzchni 

placów

124 948,00 zł

Oświetlenie ulicy Ździebły - projekt i 
kompleksowe wykonannie dla całej ulicy 160 000,00 zł

Rozbudowa istniejącego placy zabaw 
przy SP 17 o nowe elementy oraz 

wykonanie nowej nawierzchni pod te 
urządzenia

183 850,00 zł

Zabudowa lamp oświetleniowych wzdłuż 
ulicy Wyzwolenia 120 000,00 zł

Budowa kanalizacj deszczowej przy ulicy 
Matejki 192 622,00 zł

Dokończenie odcinka drogi tuż pod 
turystycznym przejściem granicznym - 

ulica Żwirki i Wigury
100 000,00 zł

Wykonaie projektu i budowa oświetlenia 
ulicy Chabrowej 63 084,00 zł

Zakup i montaż szafek na 
przechowywanie umundurowania 

bojowego dla członków OSP Szeroka
6 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicy Powstańców 
Śląskich - opracowanie projektu oraz 

zabudowa
25 000,00 zł



TAK

Budowa oświetlenia odnogi ulicy 
Gagarina wraz z opracowaniem porjektu

30 000,00 zł

Remont chodnika na ulicy Powstańców 
Śląskich od nr 70 w stronę Gogołowej

39 000,00 zł

Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 14G 
w stronę ronda im. W. Ostaszewskiego

26 800,00 zł

Zakup i montaż oświetlenia świątecznego 
na słupach oświetleniowych sołectwa 

Szeroka
33 500,00 zł

Zakup i montaż piaskownicy w PP nr 13 
na ulicy Gagarina 118 7 863,00 zł

Zakup oraz zabudowa tablic 
informacyjnych o dojeździe do posesji: 

na odnogach ulicy Powstańców Śląskich, 
Wojska Polskiego, Fredry, Sławika, 

Gagarina

3 200,00 zł
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