Wykaz zadań niespełniających wymogów określonych w uchwale nr PR.0007.69.2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2018 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.27.2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji
Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok z późn. zm.
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

ID

nazwa zadania

lokalizacja

dzielnica

opis

szacunkowy
zweryfikowany
koszt
koszt
wnioskodawcy

uzasadnienie

37

Joy Park - Miejska Strefa
Aktywności Rodzinnej
i Wypoczynku

działka nr 1616/213 Ruda
przy ul. Chryzantem

Budowa strefy rekreacyjnej składającej
się z boiska piłkarskiego oświetlonego,
wyposażonego w ławy dla rezerwowych
i pas do rozgrzewki, placu zabaw
w formie statku, siłowni napowietrznej
składającej się z 6 urządzeń, strefy ciszy
z alejkami, ławkami, stolikami do gier
w szachy i w chińczyka oraz stołu
do pingponga

699 000,00

powyżej koszt realizacji zadania
1 000 000,00 przekracza limit
środków określony
dla zadania
ogólnomiejskiego,
realizacja zadania
nie spełnia wymogu
celowości
i gospodarności
- w bliskim sąsiedztwie
znajduje się boisko,
które zgodnie
z planami
inwestycyjnymi Miasta
ma zostać
wyremontowane

46

Strefa rekreacji
w Halembie Kłodnicy.
Budowa boiska typu orlik
wraz z oświetleniem
oraz przynależną siłownią
napowietrzną

działka nr 2028/31
przy ul. Piotra
Skargi

Halemba

Budowa boiska sportowego typu Orlik,
wykonanie ogrodzenia wokół boiska,
postawienie dwóch wiat dla
zawodników, wybudowanie oświetlenia,
budowa siłowni napowietrznej
z ośmioma stanowiskami wyposażonymi
w urządzenia dwuosobowe, ławki
z oparciem, kosze na śmieci, stojak
na rower, tablica z regulaminem

582 500,00

1 500 000,00 koszt realizacji zadania
przekracza limit
środków określony
dla zadania
ogólnomiejskiego

54

Rowerem do Gródka
i innych atrakcji w Rudzie
Śląskiej - wykonanie

działki nr 156,
337,1567/72,
1568/142, 648/75,

Bykowina

Postawienie 4 miejsc turystycznych
postojowych przed gródkiem, tablic
informacyjnych-edukacyjnych, koszy

1 000 000,00

powyżej realizacja zadania
1 000 000,00 nie jest możliwa
w ciągu jednego roku

miejsc postojowych
turystycznych, poprawa
infrastruktury rowerowej
w mieście

606/61,1692/124,
678/122, 2353/127

na śmieci i psie odchody, stojaków
rowerowych, postawienie tablic
informacyjnych przy trasach
rowerowych informujących jak dojechać
do gródka oraz innych miejsc
o znaczeniu historycznym, przedłużenie
ścieżki rowerowej od gródka
do ul. Wireckiej, wykonanie
bezpiecznego przejazdu od os. Królów
do ścieżki rowerowej wzdłuż ogródków
oraz fragmentu ścieżki rowerowej przy
ul. Tunkla, wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego przy przejeździe
przez ul. Korfantego i Pordzika, wydanie
przewodnika rowerowego
po historycznych miejscach w Rudzie
Śląskiej

budżetowego,
koszt wykonania
zadania przekracza
limit środków określony
dla zadania
ogólnomiejskiego,
jeden z elementów
zakres rzeczowego
zadania nie spełnia
definicji budżetu
obywatelskiego

ZADANIA LOKALNE

ID

nazwa zadania

lokalizacja

5

Modernizacja placu zabaw działka nr 2673/164
przy budynku Lecha 8

12

Wykonanie alei
dydaktyczno - spacerowej

dzielnica
Wirek

Wirek
działki nr:
3140/195,
3988/207, 2288/193
aleja między bramą
wejściową
od ul. Jankowskiego
do bramy
wejściowej od ul.

opis

szacunkowy
zweryfikowany
koszt
koszt
wnioskodawcy

Uzupełnienie istniejącego placu zabaw
o dodatkowe urządzenia (zjeżdżalnia,
karuzela, "domek", tablica
z regulaminem, zamykana piaskownica,
ławki, kosz na śmieci). Ogrodzenie placu
zabaw

41 868,00

Wykonanie 500 m alejki z kostki
brukowej i szerokości 1 m z obrzeżami,
wykonanie i zabudowa 5-ciu tablic
edukacyjnych/informacyjnych
o tematyce dotyczącej ochrony
środowiska, zwierząt, roślin

82 000,00

uzasadnienie

nie działka wskazana jako
weryfikowano miejsce realizacji
zadania nie należy
do gminnego zasobu
nieruchomości

powyżej koszt realizacji zadania
165 000,00 przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego

Strażackiej

16

Wymiana ogrodzenia oraz
stworzenie terenowej
pracowni edukacyjnej
wraz ze ścieżką
edukacyjną na terenie
Miejskiego Przedszkola
nr 14 w Rudzie Śląskiej

działki nr 460/17,
Chebzie
235/17
Miejskie Przedszkole
nr 14

Modernizacja ogrodzenia, położenie
nowych ciągów komunikacyjnych
w miejsce dotychczasowych oraz
stworzenie nowych, stworzenie
terenowej pracowni edukacyjnej
wraz z sensoryczną ścieżką zmysłów,
zamontowanie stacji meteorologicznej,
wykonanie zadaszenia terenowej
pracowni edukacyjnej wraz z stołem
z ławkami, ustawienie gier
edukacyjnych, zestawów interaktywnych
oraz dendrofonu.

163 635,00

ok.190 000,00 koszt realizacji zadania
przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego

21

Kozubek Ernest „GROM"
przeniesienie zwłok z
cmentarza w Katowicach
Ligocie na cmentarz
komunalny w Halembie
i postawienie pomnika
Żołnierza Niezłomnego
NSZ na cmentarzu obok
tablicy ofiar Pierwszej
i Drugiej Wojny Światowej

cmentarz
komunalny w
Halembie obok
tablicy ofiar
Pierwszej i Drugiej
Wojny Światowej

Ekshumacja zwłok na cmentarzu
w Panewnikach, wykonanie grobu wraz
z nagrobkiem na cmentarzu w Halembie,
zakup trumny, odprawienie Mszy
św. Pogrzebowej, udział orkiestry,
organizacja przemarszu z kościoła
na cmentarz, organizacja pochówku
z honorami wojskowymi, wydanie
okolicznościowej publikacji o Erneście
Kozubku

20 000,00

nie zadanie nie spełnia
weryfikowano wymogu definicji
budżetu
obywatelskiego,
wymaga uzyskania
dodatkowych zezwoleń

24

Plac zabaw
w orzegowskim parku

działki nr: 331,
Orzegów
1866/306, 2645/309
Park w Orzegowie
tzw. Planty
Orzegowskie

Wykonanie placu zabaw i modyfikacja
dotychczasowego. Zamontowanie na
elastycznej powierzchni 6 atrakcyjnych
elementów zabawowych, ławeczek oraz
śmietnika. Uporządkowanie zieleni
wokół skweru

73 220,00

powyżej koszt realizacji zadania
165 000,00 przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego,
zadanie niecelowe
przy uwzględnieniu
obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

Halemba

25

Plac zabaw z prawdziwego działka nr 2406/183
zdarzenia
przy ul. Szarotek

Nowy Bytom Budowa placu zabaw na utwardzonej
nawierzchni, ogrodzenie, wyposażenie
w instalacje zapewniającą bezpieczną
i fajną zabawę dla dzieci, postawienie
ławek

165 000,00

powyżej koszt realizacji zadania
165 000,00 przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego

28

Przebudowa drogi
dojazdowej, parkingu oraz
ogrodzenia przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 5 im. Jadwigi Markowej
w Rudzie Śląskiej

działka nr 2536/189
ZSP nr 5 Planty
Kowalskiego 3,
Nowy Bytom

Nowy Bytom Przebudowa istniejącego parkingu
oraz ogrodzenia, demontaż starego
ogrodzenia, montaż oraz podmurówka
słupków, montaż przęseł, demontaż
starej nawierzchni oraz chodnika,
wykonanie podbudowy pod kostkę
brukową, ułożenie kostki brukowej
parkingu

114 000,00

powyżej koszt realizacji zadania
165 000,00 przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego,
ze względu na
niewielką powierzchnię
działki, wykonanie
parkingu zgodnie
z obowiązującymi
przepisami prawa jest
niemożliwe

29

Utwardzenie drogi
dojazdowej do kompleksu
ROD "Ziemia Bytomska"
przy ul. Czarnoleśnej w
Nowym Bytomiu wraz z
zapleczem parkingowo manewrowym

działka nr 1634/52
ul. Czarnoleśna,
wjazd na teren ROD
"Ziemia Bytomska"
za wiaduktem

Nowy Bytom Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej
wjazdowej oraz dojazdowej do ROD
"Ziemia Bytomska" wraz z infrastrukturą
parkingowo - manewrową

30

Budowa placu zabaw
przy ulicy Magnolii
w Rudzie Śląskiej 1

działka nr 1628/211
pomiędzy
budynkami
mieszkalnymi
Magnolii 17, 19 a
ulicą Narcyzów

Ruda

31

Strefa Aktywności "Kąty"

działki nr:
Wirek
3872/233, 3870/222
pomiędzy ul.
Sygietyńskiego 6
a Paderewskiego 911

41 080,00

nie działka wskazana jako
weryfikowano miejsce realizacji
zadania nie należy
do gminnego zasobu
nieruchomości

Budowa placu zabaw składającego się
z huśtawki, ważki miejskiej, zestawu
bambino mini, zestawu
sprawnościowego merkury, ciuchci,
wagonika, kiwaka koniczynki, ścianki
wspinaczkowej, ławek, koszy na śmieci.
Nasadzenie trawy

164 980,00

165 000,00 realizacja zadania
nie spełnia wymogu
celowości
i gospodarności
- w bliskim sąsiedztwie
znajdują się dwa place
zabaw

Utworzenie miejsc do ćwiczeń,
rekreacji, odpoczynku, spotkań i imprez
poprzez wykonanie strefy "Aktywnej" siłownia typu oudoor, stoliki do gier,
adaptacja dla potrzeb seniorów i osób
niepełnosprawnych, oświetlenie, strefy
"Relaksu" - ławki, stoliki, altanka,

163 000,00

powyżej koszt realizacji zadania
165 000,00 przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego,
zadanie nie jest zgodne
z celami i zadaniami
statutowymi placówki

oświetlenie, punkt wodny, nasadzenia,
strefy "Piknik"- zasianie trawy, miejsce
na grilla, doprowadzenie prądu i wody,
reorganizacja Ogrodu Sensorycznego,
wykonanie monitoringu, zakup
urządzenia do pielęgnacji terenu
(traktorek-kosiarka)
32

Park Althammer

działki nr: 2029/31,
2031/31, 2032/33,
2038/40, 2700/87,
2701/45 przy
ul. Ks. P. Skargi

34

Siłownia plenerowa
z boiskiem do koszykówki
ulicznej i placem zabaw
w rejonie ul. Fitelberga Kubiny - 1 Maja

40

Strefa Aktywnego
Przedszkolaka - budowa
placu zabaw, wymiana
furtki wejściowej oraz
modernizacja małej
architektury Miejskiego
Przedszkola nr 30 im.
Bajkowej Krainy

Halemba

oświatowej,
zakres zadania zawiera
wydatki na zakupy
inwestycyjne

Rewitalizacja obszaru poprzez
utworzenie dwóch stref: strefy
historycznej - tablice informacyjne
oraz strefy rekreacyjnej - miejsca
do odpoczynku, baza dla rowerzystów,
miejsce na grill z zadaszeniem,
infopunkt z tablicami informacyjnymi,
alejki spacerowe, mini wybieg dla psów.
Opcjonalnie - przestrzeń sportowa
z boiskiem do siatkówki i piłki nożnej
lub siłownia pod chmurką

109 246,00
- 120 246,00

nie realizacja zadania jest
weryfikowano sprzeczna
z obowiązującym
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego,
działki wskazane jako
miejsce realizacji
zadania objęte
są umowami najmu

działki nr 4205/207, Wirek
4206/207, 4062/207
w rejonie ulic
Fitelberga - Kubiny 1 Maja

Budowa boiska do koszykówki ulicznej,
zakup i montaż urządzeń siłowni
napowietrznej oraz przygotowanie
nawierzchni z piasku pod mały plac
zabaw, jego ogrodzenie, zakup urządzeń
usytuowanie ławek, koszy na śmieci,
stojaków na rowery i lamp
oświetleniowych

163 157,00

ok.190 000,00 koszt realizacji zadania
przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego

działki nr 112,
Bielszowice
4940/575,
4943/604, 4941/575

Budowa mini boiska z podłożem
poliuretanowym do gier z piłką,
wykonanie i przygotowanie terenu pod
urządzenia, zakup i instalacja
podwórkowych urządzeń ogrodowych
wraz z odpowiednim podłożem,
wymiana głównej furtki zapewniającej
bezpieczeństwo, modernizacja alejek
i obszarów zielonych

165 000,00

165 000,00 zadanie nie spełnia
wymogu
ogólnodostępności

41

Naprawa sprzętów
sportowych i drobny
remont w Klubie
Sportowym "Pogoń" Ruda
Śląska

działka nr 2434/88
Hala zapaśnicza
przy ul. Markowej
20 41-709 Nowy
Bytom

Nowy Bytom Naprawa mat zapaśniczych, naprawa
manekinów zapaśniczych, naprawa
atlasu siłowni wewnętrznej, wymiana
oświetlenia na nowe lampy Led energooszczędne, malowanie ścian
i sufitów pomieszczeń biurowych,
remont elewacji budynku nowy - tynk
akrylowy, uzupełnienie cyklinowanie
i malowanie parkietu, wykonanie
instalacji (wyciągowo nawiewowej)
zakup i montaż lamp bakteriobójczych
UV

42

Remont boiska sportowego działka nr 1737/205 Ruda
przy Szkole Podstawowej
boisko przy Szkole
nr 30 w Rudzie Śląskiej
Podstawowej nr 30
przy ul. Chryzantem
10 Ruda

44

Boisko do siatkówki
plażowej na Osiedlu
Kaufhaus

działka nr 3604/68
Nowy Bytom Budowa boiska do siatkówki plażowej
Osiedle Kaufhaus ul.
wraz z ogrodzeniem zamkniętym
Gwardii Ludowej

48

Utworzenie strefy gier
aktywnych, renowacja
boiska szkolnego i

działka nr 3615/13
Szkoła Podstawowa
nr 20 im. Marii

Kochłowice

Remont boiska składający się z zerwania
oraz utylizacji starej nawierzchni
boiska, naprawę podłoża pod
wymienianą nawierzchnię, położenie
nowej warstwy, naprawa piłkochwytów

Remont nawierzchni boiska szkolnego
oraz bieżni lekkoatletycznej,
oczyszczenie i malowanie piłkochwytów,

79 844,00

nie realizacja zadania
weryfikowano narusza zapisy
zawartej umowy
użyczenia

165 000,00

ok. 400 000,00 koszt realizacji zadania
przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego.
W projekcie Budżetu
Miasta Ruda Śląska
na 2018 r.
zaplanowane zostaną
środki na remont
boiska

12 861,00

ok. 45 000,00 zadanie po realizacji
będzie generować
koszty niewspółmiernie
wysokie w stosunku
do wartości
zgłoszonego zadania,
zgodnie z projektem
rewitalizacji osiedla
Kaufhaus teren
przeznaczony został
pod zabudowę
budynkami
mieszkalnymi

165 000,00

powyżej koszt realizacji zadania
165 000,00 przekracza limit
środków określony

zagospodarowanie terenu Konopnickiej ul.
wokół Szkoły Podstawowej Wyzwolenia 11
nr 20 im. Marii
Kochłowice
Konopnickiej w Rudzie
Śląskiej

renowacja nawierzchni placu zabaw,
wymiana ławek oraz koszy, ułożenie
kostki, zagospodarowanie zieleni oraz
utworzenie strefy gier aktywnych

dla zadania lokalnego

49

Budowa boiska
wielofunkcyjnego
w Rudzie Śląskiej
- Czarny Las

działka nr 3788/185

Czarny Las

Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę
ręczną, koszykówkę, siatkówkę

485 000,00

485 000,00 koszt realizacji zadania
przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego,
zadanie niecelowe
przy uwzględnieniu
obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

51

Bezpiecznie i pięknie.
Zagospodarowanie terenu
oraz odnowienie
i ocieplenie elewacji
budynku przy
ul. Solidarności 21
w Halembie (klub seniora,
punkt porad prawnych,
klub młodzieżowy,
świetlica dla dzieci
i rodzin)

działki nr 745/3 ul.
Solidarności 21

Halemba

Zagospodarowanie terenu przyległego
do budynku - zrobienie miejsca
parkingowego dla osoby
niepełnosprawnej, wytyczenie nowego
chodnika , wykonanie nasadzeń
i ogrodzenia budynku, zakup i montaż
ławek, stojaka na rower, wykonanie
tablicy ogłoszeniowej i informacyjnej,
wykonanie schodów, podjazdów dla osób
niepełnosprawnych oraz balustrad,
zadaszenie dwóch wejść do budynku,
wymiana okien i drzwi, odnowienie
i malowanie elewacji wraz z jej
ociepleniem

165 000,00

ok.200 000,00 koszt realizacji zadania
przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego

55

Bezpiecznie na drodze.
działki nr: 546/519,
Rowerowa ścieżka przy ul. 721/519, 608/519,
1 Maja
607/519, 1028/498

Czarny Las

Budowa ścieżki rowerowej na
zadrzewionym terenie przy zachodniej
stronie ul. 1-Maja- przedłużenie
istniejącej ścieżki od bunkra w stronę
skrzyżowania z ul. Bukową i dalej do
chodnika obok szkoły

165 000,00

powyżej koszt realizacji zadania
165 000,00 przekracza limit
środków określony
dla zadania lokalnego,
zadanie koliduje
z planami
inwestycyjnymi Miasta

56

Poprawa bezpieczeństwa
rowerzystów w Rudzie

działki nr:
2148/409,
2147/400,
2722/2678,
1742/342

57

Poprawa bezpieczeństwa
rowerzystów w Halembie

58

Poprawa bezpieczeństwa
rowerzystów w Chebziu

Ruda

Oznaczenie znakami P27 odcinka
ul. Orzegowskiej od ul. Wincentego
do ul. Jaracza (450 m), namalowanie
ok. 10 znaków w każdą ze stron,
wykonanie lewoskrętu dla rowerzystów
z ul. Orzegowskiej w ul. Wincentego

90 000,00

50 000,00 zadanie po realizacji
będzie generować
koszty niewspółmiernie
wysokie w stosunku
do wartości
zgłoszonego zadania,
negatywna opinia
Komisji
ds. Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego,
zadanie koliduje
z planami
inwestycyjnymi Miasta

działki nr: 989/73,
Halemba
2940/69, 1044/68,
1927/107,
3005/113,1267/119,
1559

Oznaczenie ul. Halembskiej, Grodzkiej,
Kłodnickiej znakami P27 w obu
kierunkach ok. 100 znaków poziomych

100 000,00

70 000,00 zadanie po realizacji
będzie generować
koszty niewspółmiernie
wysokie w stosunku
do wartości
zgłoszonego zadania,
negatywna opinia
Komisji
ds. Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

działki nr 48, 218/5

Wykonanie oznaczenia poziomego P27 ok. 20 znaków w obu kierunkach
na ul. Zabrzańskiej od przejścia
dla pieszych w rejonie przystanku przed
rondem UE do ul. Styczyńskiego 430 m

60 000,00

30 000,00 zadanie po realizacji
będzie generować
koszty niewspółmiernie
wysokie w stosunku
do wartości
zgłoszonego zadania,
negatywna opinia
Komisji
ds. Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

Chebzie

