
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

31 marca 2016 r.

AI Wydział Inwestycji  

KK Wydział Gospodarki Komunalnej

plan wykonanie
termin 

planowany
data publikacji 

ogłoszenia
planowany zrealizowany

1

Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek, z 
przygotowaniem infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze 
sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna

AI 300 000,00 maj
lipiec - 
sierpień

Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej. Termin oddania 30.04.2016r.

2
Rozbudowa Parku Aktywności "Basen-Stara Bykowina" o 
boisko do piłki nożnej

AI 550 000,00 lipiec
sierpień - 
listopad

Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej. Termin oddania 04.05.2016r.

3
Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

AI 123 764,00 maj
lipiec - 
sierpień

Trwają prace nad SIWZ do przetargu

4
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 oraz ZSO 
nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach AI 150 000,00 kwiecień

lipiec - 
sierpień

Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej. Termin oddania 10.05.2016r.

Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina kwiecień - W drodze przetargu został wyłoniony 

uwagi dotyczące  realizacji zadania

DATA AKTUALIZACJI

termin zakończenia 
realizacji zadania

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:
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5
Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina 
- etap II

AI 150 000,00 99 437,39 luty
kwiecień - 
czerwiec

W drodze przetargu został wyłoniony 
wykonawca robót

6
Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni 
plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej - 
Chebziu

AI 150 000,00 maj
lipiec - 

wrzesień
Zlecono opracowanie dokumentacji 

projektowej. Termin oddania 14.05.2016r.

7
Remont i modernizacja hali zapaśniczej w Rudzie 
Śląskiej przy ulicy Markowej 20 a

AI 150 000,00 czerwiec
lipiec - 
sierpień

Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej. Termin oddania 01.07.2016r.

8
Modernizacja (remont) sali gimnastycznej

AI 150 000,00 maj
lipiec - 
sierpień

Wszczęto procedurę przetargową na roboty 
budowlane

9
Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w 
Kłodnicy

AI 145 000,00 maj
czerwiec - 

lipiec
Trwają prace nad SIWZ do przetargu

10

Remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących 
dojście do MDK w Bielszowicach z przylegającym na 
tyłach budynku parkingiem/ włącznie z wymianą ławek i 
oświetlenia

AI 150 000,00 kwiecień
czerwiec - 

lipiec
Trwają prace nad SIWZ do przetargu

11

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy 
Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie 
Śląskiej

AI 120 000,00 kwiecień
czerwiec - 

lipiec
Trwają prace nad SIWZ do przetargu

12
Centrum Rozwoju Rodziny - przebudowa i adaptacja 
pomieszczeń

AI 110 000,00 kwiecień
lipiec - 
sierpień

Trwają prace nad SIWZ do przetargu



13

Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie 
Śląskiej 1 KK 150 000,00 kwiecień

bezprzetargow
o - w trybie 
poza ustawą

wrzesień brak uwag

14

Skwer Boboli - remont ogrodzenia, schodów oraz 
adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji 
środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz 
działań profilaktycznych wśród osób wykluczonych 
społecznie

KK 150 000,00 kwiecień
bezprzetargow

o - w trybie 
poza ustawą

wrzesień brak uwag

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU


