
Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach budŜetu obywatelskiego na 2017 rok 

zadanie ogólnomiejskie 

ID nazwa zadania lokalizacja dzielnica opis 
szacunkowy 

koszt 
wnioskodawcy 

zweryfikowany 
koszt 

liczba 
głosów 

3 "Rudzkie miasteczko 
ruchu drogowego" 

działka nr 2491/244 
przy ul. Kolberga,  
za modelarskim torem 
wyścigowym "Formuła" 

Wirek Wykonanie kompleksowego obiektu 
Miasteczka Ruchu Drogowego dla 
rowerzystów, przeznaczonego  
do praktycznego uczenia dzieci  
i młodzieŜy  bezpiecznego 
korzystania z dróg, składającego się 
z jezdni, ścieŜek rowerowych, 
chodników dla pieszych, przejść  
dla pieszych, róŜnego typu 
skrzyŜowań, sygnalizacji świetlnej, 
znaków drogowych pionowych  
i poziomych. Wykonanie małej 
architektury tj. min. 8 ławek, koszy 
na śmieci, stojaków na rowery, 
regulaminu uŜytkowania. Ponadto 
wykonanie ogrodzenia, oświetlenia  
i monitoringu obiektu 

571 300,00 750 000,00 2 814 

 

zadania lokalne 

ID nazwa zadania lokalizacja dzielnica opis 
szacunkowy 

koszt 
wnioskodawcy 

zweryfikowany 
koszt 

liczba 
głosów 

4 Modernizacja istniejącej 
infrastruktury - budowa 
boiska wielofunkcyjnego 
do siatkówki i koszykówki 
przy Szkole Podstawowej 

działka nr 1286/43 
boisko przy Szkole 
Podstawowej nr 41  
im. Józefa Wieczorka 
ul. Gierałtowskiego 15, 

Ruda Modernizacja istniejącej 
infrastruktury. Powstać ma obiekt 
sportowy przeznaczony  
do trenowania wielu dyscyplin - 
boisko do siatkówki, kosza, 

136 841,73 165 000,00 607 



nr 41 w Rudzie Śląskiej 41-700 Ruda Śląska badmintona, z nawierzchnią 
polipropylenową 

6 Wykonanie nowej 
bezpiecznej 
nawierzchni, wymiana 
nawierzchni na nową  
z kostki brukowej oraz 
zakup ławek i urządzeń 
zabawowych dla ogrodu 
przedszkolnego 
Miejskiego Przedszkola 
Nr 25 w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Piotra Skargi 
117 

działka nr 617/14 ogród 
przeszkolny Miejskiego 
Przedszkola Nr 25  
w Rudzie Śląskiej,  
ul. Piotra Skargi 117 

Halemba Wykonanie nowej bezpiecznej 
nawierzchni syntetycznej dla części 
terenu - ok.140 m2, wymiana 
istniejącej nawierzchni mocno 
zróŜnicowanej materiałowo  
na nową z kostki brukowej - ok. 300 
m2, zakup nowych urządzeń 
zabawowych w celu doposaŜenia 
ogródka zabaw, jako uzupełnienie 
istniejącej infrastruktury, zakup 
nowych ławek - 10 szt. 

152 000,00 152 000,00 494 

9 Kreatywna Strefa Gier 
oraz budowa parkingu 

działki nr 3030/159, 
3034/159, 2306/159 
boisko Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz 
działki znajdujące się  
w sąsiedztwie szkoły 
pomiędzy ogrodzeniem 
szkoły i ul. Bytomską 

Orzegów Na boisku szkolnym ma powstać 
Kreatywna Strefa Gier obejmująca 
miasteczko ruchu drogowego oraz 
stanowiska do gier indywidualnych  
i zespołowych. Zakres prac to: 
wymiana nawierzchni asfaltowej, 
krawęŜników, nałoŜenie kolorowych 
nakładek na boisko, które utworzą 
miasteczko ruchu drogowego oraz 
strefę gier, parking dla rodziców 
korzystających razem z dziećmi  
z kreatywnej strefy gier 

164 438,26 164 439,00 701 

14 Kreatywna Strefa Gier - 
gry terenowe  
i miasteczko ruchu 
drogowego na terenie 
Szkoły Podstawowej  
Nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki 

działki nr: 3505/83, 
3509/83, 3510/83 Plac 
szkolny Szkoły 
Podstawowej nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki 
w Rudzie Śląskiej  
ul. Gen. Hallera 12 

Nowy Bytom Utworzenie na szkolnym placu 
kreatywnej strefy gier oraz 
miasteczka ruchu drogowego. Gry 
mają być wykonane z trwałego, 
kolorowego i odpornego na warunki 
atmosferyczne materiału 

59 800,00 100 000,00 498 

15 Budowa chodnika 
łączącego ul. Jana 
Stefana Dworaka  

działki nr: 3230/54, 
2619/54, 3226/2893 w 
okolicach parkingu 

Czarny Las Budowa chodnika o dł. 300 mb  
i szerokości 1,5 m. Początek  
przy ul. J.S. Dworaka koniec  

138 000,00 140 000,00 124 



(od strony zachodniej)  
z ul. 1 Maja 

znajdującego się przy 
cmentarzu komunalnym 

przy parkingu znajdującym się  
przy ul. 1 Maja, w pobliŜu 
cmentarza komunalnego. 
Ustawienie wzdłuŜ chodnika 2 szt. 
koszy na śmieci 

16 Budowa parkingu  
przy ulicy Okopowej  
w Rudzie Śląskiej 

działka nr 1234/139 
przy ul. Górnośląskiej  
i Okopowej 

Wirek Budowa parkingu na ok. 30 miejsc 
parkingowych z bezpiecznym 
wjazdem i wyjazdem od strony  
ul. Okopowej 

150 000,00 150 000,00 785 

23 Bezpiecznie na drodze. 
Rowerowa ścieŜka  
przy ul. Joanny 

działki nr: 856/37, 
655/84 

Godula Budowa ścieŜki rowerowej  
przy ul. Joanny (90 m) 

120 000,00 60 000,00 118 

43 FUN PARK w strefie 
aktywności rodzinnej - 
m.in. duŜy plac zabaw 
typu "statek", stoły  
do gier itp.. 

działki nr: 1149/142, 
148, 1290/142, 
1289/142, 1864, 
1360/142, 648/75, 
1567/75, 1234/143, 
1240/105, 1485/77 

Bykowina Wykonanie "Małpiego Gaju" dla 
starszych dzieci w formie statku, 
doposaŜenie: stoły betonowe  
z siedziskami blatem podwójnym  
do gry w szachy lub chińczyka, stół 
pingpongowy, tablica informacyjna, 
słup ogłoszeniowy, stojaki  
na rowery 

165 000,00 165 000,00 1917 

 

Niewykorzystane środki z zadań ogólnomiejskich: 250 000,00 zł 

Niewykorzystane środki z zadań lokalnych: 718 561,00 zł, w tym: 

1) dzielnica Bielszowice: 165 000 zł, 

2) dzielnica Chebzie: 165 000 zł, 

3) dzielnica Kochłowice: 165 000 zł, 

4) dzielnica Godula: 105 000 zł, 

5) dzielnica Nowy Bytom: 65 000 zł, 

6) dzielnica Czarny Las: 25 000 zł, 

7) dzielnica Wirek: 15 000 zł, 



8) dzielnica Halemba: 13 000 zł, 

9) dzielnica Orzegów: 561 zł. 

Łącznie niewykorzystane środki: 968 561 zł 

Z uwagi na fakt, iŜ niewykorzystane środki w ramach dzielnic są niewystarczające na realizację innych zadań w danej dzielnicy, zgodnie z §3 

ust. 3 uchwały nr PR.0007.54.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie BudŜetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska 

na 2017 rok z późn. zm., niewykorzystane środki zostały zsumowane i przeznaczone na moŜliwe do zrealizowania zadania, które uzyskały 

największą ilość głosów w skali Miasta tj.: 

zadanie ogólnomiejskie 

ID nazwa zadania lokalizacja dzielnica opis 
szacunkowy 

koszt 
wnioskodawcy 

zweryfikowany 
koszt 

liczba 
głosów 

5 Wymiana nawierzchni 
boisk sportowych oraz 
piłkochwytów na terenie 
SP18 oraz ZSO3 w Rudzie 
Śląskiej - Kochłowicach 

boisko sportowe na 
terenie SP18 oraz ZSO3 

Kochłowice Zerwanie oraz utylizacja starej 
warstwy nawierzchni boisk 
sportowych, naprawa podłoŜa  
pod wymienianą nawierzchnię, 
połoŜenie nowej warstwy 
poliuretanowej typu natrysk, 
wymiana belki do skoku w dal, 
wymiana piłkochwytów 

607 669,20 650 000,00 2 193 

 

zadania lokalne 

ID nazwa zadania lokalizacja dzielnica opis 
szacunkowy 

koszt 
wnioskodawcy 

zweryfikowany 
koszt 

liczba 
głosów 

48 "śyj na sportowo, 
kulturalnie i zdrowo” - 
Rozwinięcie 

działka nr 3.130 przy ul. 
Plebiscytowej 3 , teren 
dawnego ośrodka 

Bykowina Budowa boiska do siatkówki  
na sztucznej nawierzchni, 
powstanie sceny artystycznej  

165 000,00 165 000,00 745 



infrastruktury do działań 
integrujących środowisko 

rekreacyjno - 
basenowego  

w skali mikro dla imprez 
środowiskowych wraz z powstaniem 
trawników 

33 Budowa Siłowni 
Napowietrznej  
przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
nr 6 im. M. Kopernika  
w Rudzie Śląskiej 

działki nr: 2948/195, 
2951/205  
przy ul. Kałusa 3 

Wirek Budowa siłowni zewnętrznej 14-
stanowiskowej wraz z zakupem  
i montaŜem urządzeń, ławek, 
regulaminu siłowni oraz śmietników 

41 684,70 100 000,00 509 

 

Rezerwa budŜetu obywatelskiego na 2017 r. -  53 561,00 zł. 


