
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2019 r. 

DATA AKTUALIZACJI: 30 czerwca 2019 r. 

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego: 

KD - Wydział Dróg i Mostów 

AI - Wydział Inwestycji   

Lp. nazwa zadania i lokalizacja 
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Procedura udzielenia 
zamówienia 

termin zakończenia 
realizacji zadania 

uwagi dotyczące realizacji zadania planowany 
termin 

wszczęcia 
procedury 

data otwarcia 
ofert 

planowany zrealizowany 

1 
Tężnia solankowa ogólnodostępna  
- zdrowie dla każdego 

AI maj      

Trwa procedura związana  
z pozwoleniem na budowę, ogłoszono 
przetarg, planowane otwarcie ofert 
10.07.2019 r. 

2 

Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż 
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka  
w dzielnicy Bykowina na miejsca 
postojowe 

KD luty 09.04.2019 r. listopad  
W dniu 26.04.2019r. podpisano 
umowę na realizację zadania  
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

3 

Halembska Strefa Aktywności 
Fizycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14  
w Rudzie Śląskiej 

AI kwiecień 27.05.2019 r.    Trwa procedura podpisywania 
umowy z wykonawcą robót 

4 

Budowa ścieżki sensorycznej  
i placu zabaw - nowe oblicze 
tereny wokół Miejskiego 
Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej 

AI maj 19.06.2019 r.    Trwa procedura podpisywania umowy 
z wykonawcą robót 



5 

Plac zabaw z dwupoziomową 
piaskownicą, trampolinami oraz 
innymi atrakcjami w Orzegowie 
przy ul. Fojkisa 

AI czerwiec   grudzień  
10 lipca 2019 r. wszczęto procedurę 
przetargową. Składanie ofert  
do 26.07.2019 r. 

6 
Budowa terenowych tras 
rowerowych typu singletrack/ 
bikepark w okolicy Parku Strzelnica 

AI czerwiec   październik  
Trwa przygotowanie wniosku wraz 
z materiałami do ogłoszenia przetargu 
w formie zaprojektuj i wybuduj 

7 Strefa aktywności „Mrówcza Górka” AI kwiecień      

6.06.2019 r. został unieważniony 
pierwszy przetarg (zbyt wysoki koszt 
realizacji zadania). 24.06.2019 r. 
wszczęto ponownie postępowanie 
przetargowe 

8 
Strefa aktywności lokalnej Park 
Gorgol 

AI lipiec   grudzień  
Uzyskano uzgodnienia branżowe  
i ponownie wystąpiono z wnioskiem  
o pozwolenie na budowę 

9 

Rozbudowa przyszkolnej 
infrastruktury sportowej  
przy Szkole Podstawowej nr 40  
im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej 

AI marzec 28.03.2019 r. maj 14.06.2019 r. Zadanie zostało zakończone 

10 
Strefa crossfit - siłownia 
napowietrzna typu street workout 

AI kwiecień 26.06.2019 r.    Trwa analiza złożonych ofert  
(najniższa oferta 178 900,00 zł) 

11 
Bezpieczne przejścia dla pieszych  
w Rudzie Śląskiej – migające „kocie 
oczka” w każdej dzielnicy 

KD sierpień      

Realizacja zadania na etapie 
przygotowania SIWZ - planowane 
ogłoszenie przetargu w miesiącu 
sierpniu 

 


