
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2017 r.

30 czerwca 2017 r.

AI Wydział Inwestycji  

KD Wydział Dróg i Mostów

plan wykonanie
termin 

planowany
data publikacji 

ogłoszenia
planowany zrealizowany

1 "Rudzkie miasteczko ruchu drogowego" AI 750 000,00 maj wrzesień zlecono opracowanie dokumentacji

2

Modernizacja istniejącej infrastruktury - budowa boiska 
wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole 
Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej

AI 165 000,00 kwiecień sierpień zlecono opracowanie dokumentacji

3

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

AI 650 000,00 maj wrzesień zlecono opracowanie dokumentacji

4

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

AI 152 000,00 maj wrzesień zlecono opracowanie dokumentacji

5
Kreatywna Strefa Gier oraz budowa parkingu

AI 164 439,00 maj wrzesień zlecono opracowanie dokumentacji

6

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

AI 100 000,00 maj wrzesień zlecono opracowanie dokumentacji

7
Budowa parkingu przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej

AI 150 000,00 marzec 30.03.2017 r. wrzesień
zgłoszono przetarg w formule zaprojektuj          

i wybuduj 

8

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

AI 100 000,00 maj wrzesień zlecono opracowanie dokumentacji

9
FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - m.in. duży 
plac zabaw typu "statek", stoły do gier itp.

AI 165 000,00 marzec 30.03.2017 r. lipiec
zgłoszono przetarg w formule zaprojektuj            

i wybuduj 

10

"Żyj na sportowo, kulturalnie i zdrowo: - Rozwinięcie 
infrastruktury do działań integrujących środowisko AI 165 000,00 maj wrzesień planowane jest spotkanie z pomysłodawcą

uwagi dotyczące  realizacji zadania

DATA AKTUALIZACJI

termin zakończenia 
realizacji zadania

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

koszt realizacji
wszczęcie procedury 

udzielenia zamówienia
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11

Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od 
strony zachodniej) z ul. 1 Maja

KD 145 680,00 marzec 31.03.2017 r. grudzień

w dniu 31.05.2017 r. podpisano umowę na 
opracowanie dokumentacji, nadzór autorski 

oraz wykonanie chodnika z terminem realizacji 
do 15.12.2017 r.

12
Bezpiecznie na drodze. Rowerowa ścieżka przy ul. Joanny

KD 60 000,00 nie dotyczy nie dotyczy sierpień
ścieżka rowerowa zostanie wykonana po 

przebudowie słupów oświetlenia ulicznego

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU


