
LP NAZWA ZADANIA LOKALIZACJA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
ZWERYFIKOWANY 

KOSZT SZACUNKOWY

OSIEDLE 1000-LECIA

1 Zakup sprzętu do Biblioteki Filia Biblioteki na osiedlu 1000-lecia
Zakup rzutnika oraz ekranu i stojaka dla Filii Biblioteki ponieważ przychodzą dzieci ze szkoły oraz 
Przedszkoli, sa wyświetlane różne sprawy, filmiki naukowe dla całej dzielnicy.

8 000,00 zł

OSIEDLE ARKI BOŻKA

2 TYROLKA
Osiedle Arki Bożka, działka ewidencyjna 176/25 
(okolice siłowni pod chmurką). Miejsce widoczne z 
ulicy Wrzosowej oraz A.Bożka

Zjazd linowy typu Tyrolka wraz z siedziskiem o długości około 25m wykonana z metalu, z 
przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. Dla bezpieczeństwa i wymogów formalnych Tyrolka 
atestowana wraz z miękkim podłożem stosowanym jak na placach zabaw.

89 376,00 zł

OSIEDLE BARBARY

3 Książka plus
MBP Filia nr 4 ul. Turystyczna 12 / MBP Filia nr 5 
ul. Jasna 1a

W codziennej pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, Filii nr 4 oraz Filii nr 5 
mających swoje siedziby na Osiedlu "Barbary", elementem wpływającym pozytywnie na rozwój 
młodych mieszkańców osiedla, będzie łatwiejsza dostępność książek w nietypowych formach (np. 
książki: kontrastowe, sensoryczne, manipulacyjne, książki-zabawki), stymulujących rozwój 
wszystkich zmysłów. Elementem uatrakcyjniającym czas wolny dzieci z naszego osiedla będą 
również książki ze znanymi i lubianymi przez nie postaciami z bajek telewizyjnych i animacji: Psi 
patrol, Świnak Peppa, Barbie, Lego City. Bardzo korzystne będzie również powiększenie 
księgozbioru o lektury szkolne, co z kolei przyczyni się do ich większej dostępności na naszym 
osiedlu. Naturalnymi sposobami funkcjonowania dzieci i młodzieży są gry i zabawy, stąd też 
wniosek o konieczności zakupu gier logicznych, edukacyjnych oraz wielkoformatowych. 
Argumentem za, będzie ich ogromna przydatność w procesie nabywania przez młodszych 
mieszkańców osiedla wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim integracja wewnątrzosiedlowa. 
Wśród osób korzystających z usług Bibliotek, zarówno Filii nr 4 jaki i Filii nr 5, są dorośli mieszkańcy 
osiedla - stąd też uwzględniono we wniosku zakup zbiorów dla tej grupy odbiorców.

19 658,00 zł

4 Bezpieczne boisko-zabudowa piłkochwytów
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki, ul. 
Szkolna 7

Zabudowa piłkochwytów na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki 
przy ulicy Szkolnej 7. 

65 000,00 zł

5 Bezpieczne boisko-zabudowa monitoringu
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki, ul. 
Szkolna 7

Zabudowa monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki przy ulicy 
Szkolnej 7 .

15 000,00 zł

6 Przestrzeń przyjazna mieszkańcom - zabudowa 
strefy / kącika relaksacyjno-odpoczynkowego

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki, ul. 
Szkolna 7

Przestrzeń przyjazna mieszkańcom-zabudowa zewnętrznej strefy / kącika relaksacyjno-
odpoczynkowego przy Szkole Podstawowej nr. 12 im. Jerzego Kukuczki przy ulicy Szkolnej 7.

20 000,00 zł

OSIEDLE BOGOCZOWIEC

7 Remont słupów oświetlenia ulicznego - Boża Góra 
Prawa

 Ulica Boża Góra Prawa Remont słupów betonowych - wymiana na stalowo-ocynkowane oraz wymiana opraw na LED. 48 726,00 zł

OSIEDLE CHROBREGO

8 Naprawa oświetlenia ulicznego Teren Osiedla Chrobrego
Wymiana skorodowanych słupów betonowych oświetleniowych. Zakres prac niezbędnych określi 
osoba odpowiedzialna za stan techniczny ewentualnie wnioskodawca może wziąć udział w 
określeniu zakresu prac z głosem doradczym.

79 694,00 zł

OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE

9 Budowa Oświetlenia
Odcinek ul. Ks. J. Twardowskiego w rejonie nr. 30a 
do 30c

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Ks. J. Twardowskiego na zasadzie zaprojektuj-wykonaj 
"Kompleksowo projekt i wykonanie". Zadanie dotyczy projektu i zabudowy nowych słupów 
oświetleniowych.

30 000,00 zł

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021



10 Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji
Skrzyżowanie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana, 
Ks.J.Twardowskiego-Równoległa oraz 
Twardowskiego i jej odnogi

Zakup i zabudowa 6 tablic informujących o dojeździe do posesji. 1.ul. Leśmiana- skrzyżowanie ul. 
Gałczyńskiego 48- Leśmiana 2. ul. Leśmiana- skrzyżowanie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana 2. 3. 
Równoległa Skrzyżowanie ul. Ks. J. Twardowskiego-Równoległa 39. 4. ul. Równoległa- skrzyżowanie 
ul. Ks. J. Twardowskiego 1- Równoległa 5. ul.Twardowskiego- odnoga ul. Twardowskiego w rejonie 
nr 30A. 6. ul. Ks. J. Twardowskiego- odnoga ul. Ks. J. Twardowskiego w rejonie nr 62.

3 000,00 zł

11 Zakup zestawów komputerowych Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej 
nr 1 ul. Pszczyńska 125 a

Realizacja projektu stanowić będzie odpowiedź na wyzwanie związane z potrzebą zwiększenia 
aktywności dzieci i mieszkańców naszego osiedla w zakresie kompetencji cyfrowych ( szczególnie 
potrzebne w różnych sytuacjach życiowych np. pandemia). Powstanie nowoczesnej pracowni 
komputerowej ma stać się miejscem organizacji zajęć warsztatowych i otwartych ( dla uczniów, 
rodziców, dziadków, seniorów, koła gospodyń, strażaków), a nauczycielom umożliwi wejście w rolę 
przewodnika i organizatora procesu uczenia się. Odpowiednie wyposażenie pracowni pozwoli na 
zintegrowanie lokalnego środowiska i stworzy możliwość do organizowania ciekawych zajęć dla 
seniorów. (Młodzież naszej szkoły w ramach wolontariatu poprowadzi zajęcia dla seniorów). 
Przewidujemy zakup sprzętu komputerowego na 12 stanowisk. Użytkownikami tak utworzonego 
miejsca będą: -uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 -przedszkolaki z PP nr 7 - mieszkańcy dzielnicy 
(w tym seniorzy) - lokalni aktywiści, -koło gospodyń wiejskich, -strażacy.

78 380,00 zł

OSIEDLE GWARKÓW

12
Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych 

do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-
Zdroju

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a

Asymetria książki to pomysł na poszerzenie księgozbioru Wypożyczalni Literatury dla Dzieci i 
Wypożyczalni Literatury dla Dorosłych o wartościowe, nagradzane i nietypowe formy literatury. 
Projekt zakłada zakup odmiennych typów form książki, np. interaktywnej, artystycznej i w 
nowoczesnej formie audiobooka. Planuje się zakup m.in. komiksów, książek w formie pop-up, 
artbooków i audiobooków. Planowany zakup wzbogaci księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej i 
pozwoli na promocję nietypowych form animacji kulturalnej, czytelniczej i promocji literatury w 
środowisku lokalnym. Proponowany typ literatury cieszy się popularnością wśród mieszkańców 
miasta i zachęca do sięgnięcia po książkę i kontakt ze słowem pisanym.

15 000,00 zł

13 TRAMPOLINY NAZIEMNE PRZY PLACU ZABAW W 
JARZE POŁUDNIOWYM 

15/27 działka obok placu zabaw i boiska do piłki 
plażowej

Zakup i montaż trampolin naziemnych przy placu zabaw oraz przy boisku do piłki plażowej w Jarze 
Południowym

70 000,00 zł

14

GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na 
potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, 

społecznych, festynów, konkursów 
organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków

Sprzęt przechowywany będzie w siedzibie Zarządu 
Osiedla, ul. Wielkopolska 13

Zakup urządzeń do organizowania imprez plenerowych. Dwa lata temu z budżetu obywatelskiego 
zostały zakupione: stolik, pufy, artykuły papiernicze, bańki mydlane, farbki do malowania twarzy, 
głośnik i mikrofony. Ten sprzęt uatrakcyjnia wydarzenia organizowane na terenie Osiedla. 
Postanowiliśmy rozbudować zaplecze. Organizujemy coraz więcej imprez, coraz więcej 
mieszkańców w nich uczestniczy. W ramach projektu chcemy zakupić namiotu plenerowego 
3m/3m oraz 30 leżaków, 6 puf. Dodatkowo planujemy zakupić 4 stoliki dla dzieci plus 4 krzesła do 
każdego stoliku. Podczas organizowania np. Targów Różności zwłaszcza zimą przygotowujemy dla 
mieszkańców herbatę, kawę- musimy wtedy pożyczać specjalne termosy. W ramach projektu 
chcemy zakupić dwa termosy/warniki oraz zestaw jednorazowych kubków- jeden na kawę drugi na 
herbatę. W ten sposób podczas organizowania imprez jako Zarząd będziemy mieć do dyspozycji 
swój sprzęt, co ułatwi nam pracę, a mieszkańcy będą zadowoleni, że mogą skorzystać z herbaty i 
kawy. Dodatkowo w ramach projektu planujemy zakupić zestawy do robienia tatuaży dla dzieci, 
sprzęt sportowy np. pachołki, klocki xxl, chusty animacyjne, hula hopy, piłki. Doposażyć także 
chcemy się o artykuły papiernicze i dekoracyjne: kredki, bibuły, kleje, brokaty. Artykuły te 
wykorzystujemy podczas imprez na stoiskach manualnych, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem zwłaszcza wśród dzieci.

15 000,00 zł

OSIEDLE MORCINKA



15 Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. 
Katowickiej o dodatkowe trampoliny ziemne

Teren działki nr 450/5. Ulica Katowicka. 

W poprzedniej edycji BO, projekt zakładał posadowienie 8 trampolin ziemnych będącymi 
urządzeniami rekreacyjno-sprawnościowymi jako uzupełnienie wyposażenia placów zabaw. 
Spotkało się to z ogromnym zadowoleniem mieszkańców, co wyrazili poprzez głosowanie na ten 
właśnie projekt. Jednakże po rozeznaniu na etapie projektowania okazało się, iż ze względu na 
obowiązujące przepisy, wymagany był chodnik z dojściem do miejsca posadowienia trampolin. 
Powyższe spowodowało mniejszą kwotę na posadowienie samych trampolin. Dlatego obecna 
realizacja projektu umożliwi rozbudowę placu zabaw przy ulicy Katowickiej. Główne zadania z nim 
związane to zakup oraz montaż kolejnych 5 pojedyńczych lub zestaw trampolin ziemnych wraz z 
małą architekturą w postaci ławek. Wyposażenie placu w taki sprzęt sprawi, że będą mogły z niego 
korzystać osoby w każdym wieku. Miejsce to zyskałoby nowy wymiar, a dzieci i dorośli zyskaliby 
kolejne już w tym miejscu urządzenia sprzyjające zabawie i rozwojowi fizycznemu.

72 134,00 zł

OSIEDLE PIONIERÓW

16 ZAKUP KOMPLETÓW I PARASOLI BIESIADNYCH 
ORAZ KRZESEŁ SKŁADANYCH

Sprzęt przechowywany będzie w siedzibie Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 
przy ulicy Mazurskiej 6.

Zakup krzeseł składanych 100 sztuk, kompletów biesiadnych 20 kompletów, parasoli dużych 
biesiadnych 5 sztuk wraz ze stojakami oraz 3 sztuki namiotów festynowych w wymiarach 4m na 
4m.

30 000,00 zł

OSIEDLE PRZYJAŹŃ

17 Zakup kompletów ławek z krzesłami do sal 
lekcyjnych w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. Piastów 
15

Zakup 26 kompletów ławek (każda z dwoma krzesłami) dla uczniów i mieszkańców. Ławki i 
krzesełka z regulowaną wysokością zainstalowane zostaną w sali lekcyjnej.

24 000,00 zł

18 Zakup oczyszczaczy powietrza do sal zajęć 
przedszkolnych 

Publiczne Przedszkole nr 3 Zakup 5 oczyszczaczy powietrza do sal zajęć, w których przebywają dzieci. 14 000,00 zł

19 Zakup ławek i urządzeń placu zabaw w ogrodzie 
przedszkolnym

Publiczne Przedszkole nr 3
Instalacja 3 ławek na terenie ogrodu przedszkola oraz 2 bujaków podwójnych dla dzieci 
uczęszczających do przedszkola.

18 000,00 zł

OSIEDLE STASZICA

20 Projekt: WYKONANIE I REMONT CHODNIKA
Wykonanie nowego chodnika na działce nr 375/10 
i remont istniejącego chodnika łączącego działkę 
nr 380 z działką nr 363

Celem zadania jest wykonanie 100 metrów nowego chodnika na działce nr 375/10 w miejscu 
"wydeptanej ścieżki" i połączenie z istniejącym chodnikiem, który łączy działki nr 365 z działką nr 
380. Chodnik też wymaga remontu od miejsca połączenia nowego chodnika do schodów 
znajdujących się na granicy działki nr 379 z działką nr 380.

88 560,00 zł

OSIEDLE TUWIMA

21 Doposażenie placu zabaw 8.1-1313/13
Przeprojektowanie oraz zaprojektowanie osiedlowego placu zabaw - przebudowa np. piaskownicy 
itp., likwidacja ławek, doposażenie w elementy dla dzieci.

41 603,00 zł

OSIEDLE ZDRÓJ

22 Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalacje 
monitoringu 

1. Przejście dla pieszych obok przystanku 
Zdrojowa, 2. ul.11 Listopada, okolice urzędu 
skarbowego w tym przystanek autobusowy, stacja 
miejskich rowerów, wjazd na osiedle, teren przed 
sklepem Polomarket

Zadanie polega na objęciu miejskim monitoringiem przejścia dla pieszych przy przystanku 
Zdrojowa. Jeśli wystarczy środków, zainstalowanie monitoringu także w okolicy urzędu skarbowego 
i sklepu Polomarket. Realizacja zadania wymaga podjęcia następujących działań: przygotowanie 
dokumentacji projektowej, na jej podstawie budowa łącza światłowodowego, wpięcie do miejskiej 
sieci szerokopasmowej, zwiększenie liczby monitorów i osprzętu w punkcie monitorowanym przez 
straż miejską, zakup licencji oprogramowania, kamer i osprzętu. Uwaga wydziału merytorycznego: 
w ramach posiadanych środków możliwy do wykonania jest jeden punkt monitoringu za kwotę 
około 100 000,00 zł.

100 000,00 zł



23 Zmiana przestrzeni edukacyjnej w Szkole. Nowy 
kącik relaksu i ruchu na szkolnym korytarzu.

Zespół Szkół nr 5

Statystyki wykazują, że środowisko w którym uczą się nasze dzieci ma duży wpływ na wyniki w 
nauce. Przestrzeń edukacyjna powinna dać dziecku komfort, bezpieczeństwo oraz odpowiadać za 
zróżnicowane potrzeby użytkowników- uczniów jak i nauczycieli. Dzieci w szkołach posiadają 
naturalną potrzebę ruchu, która realizują najczęściej podczas przerw. Zwłaszcza w szkole sportowej 
o profilu piłka nożna, chłopcy mają aż nadmiar energii. Dlatego chcemy stworzyć bezpieczny kąt 
relaksu oraz kąt ruchu. W szkole na korytarzach posiadamy jedynie 2 zestawy piłkarzyków, co na 
tak dużą ilość uczniów, stanowi problem, to zdecydowanie za mało. Chcemy dokupić takowe 
piłkarzyki, by większość uczniów mogła skorzystać z tej atrakcji na przerwie. Sprzęt nie byłby na 
stałe przymocowany, więc istnieje możliwość wykorzystania go np. na festyn osiedlowy. W kąciku 
ruchowym powinny się znaleźć także pufy do siedzenia, duże i małę, tak aby dzieci mogły podczas 
przerwy usiąść, zjeść śniadanie, bądź poczytać czasopismo. Przy pufach powinny znaleźć się stoliki. 
Do tego kącika chcemy zakupić gry planszowe typu chińczyk, duża jenga itp. Chcemy także zakupić 
sprzęt typu xbox bądź playstation, by np. na świetlicy rozgrywać wirtualne mecze piłki nożnej. 
Można te strefę ocieplić dywanem bądź wykładziną, tak aby dzieci mogły zagrać równiez na 
podłodze. Do pożądanego efektu potrzebujemy regał na te gry i książki. Dodatkowo chcielibyśmy 
zapewnić dzieciom dostęp do wody i zakupić dystrybutor z wodą.

20 000,00 zł

OSIEDLE ZŁOTE ŁANY

24 Stworzenie terenu rekreacyjnego
Ul. Wiejska, teren naprzeciw "starego 
warzywniaka"

Stworzenie Rodzinnego Miejsca Rekreacji przy ulicy Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju poprzez 
zagospodarowanie terenu: wykonanie projektu, przygotowanie nawierzchni, zakup i montaż 
ławeczek i nasadzeń.

42 955,00 zł

OSIEDLE ZOFIÓWKA

25 Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16
Publiczne Przedszkole nr. 16 im. Misia Uszatka, 
Ruchu Oporu 25

Całkowity remont-wymiana ogrodzenia przy przedszkolu. 69 187,00 zł

SOŁECTWO BORYNIA

26
Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w 

Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic 
miasta (w ramach posiadanych środków)

Ulica Myśliwska Wymiana nawierzchni asfaltowej 129 363,00 zł

SOŁECTWO BZIE

27 Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej
Całość ulicy Kłosowej oraz część ulicy Żyznej od 
strony Kłosowej

Projekt i buwoda oświetlenia ulicy Kłosowej na całej długości oraz ulicy Żyznej na odcinku od strony 
Kłosowej do wyczerpania środków.

234 044,00 zł

SOŁECTWO MOSZCZENICA

28 Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawska Pas drogowy wzdłuż ulicy Ruptawskiej

Projekt dotyczy oświetlenia ulicy Ruptawskiej /4 słupy oświetleniowe + 4 lampy od strony ulicy 
Wyzwolenia. Przypuszczalny koszt zadania to około 20 000 zł. Montaż słupów oświetleniowych po 
stronie lewej od ulicy Wyzwolenia tzn. nie po stronie terenów PKP. Dodatkowo realizacja 
postulowanego zadania pozwoli kompleksowo przedłużyć oświetlenie skrzyżowania ulicy 
Ruptawskiej z ulicą Wyzwolenia jako konsekwencje realizacji zdania inwestycyjnego, przebudowa 
ulicy Wyzwolenia, w którym założono/przewidziano/ 3 punkty świetlne. Uwaga wydziału 
merytorycznego: realizacja możliwa wyłącznie na odcinku od ulicy Wyzwolenia do posesji nr 7 (4 
lampy). Pozostała część drogi biegnie po terenie należącym po PKP.

30 000,00 zł

29 Remont drogi 11KDW wraz z montażem 
oświetlenia

Droga 11 KDW pomiędzy ul. Frysztacka 55 a 57 Zadanie dot. utwardzenia i wyasfaltowania drogi wraz z montażem oświetlenia. 100 000,00 zł

SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA

30 DROGA - TURYSTYCZNE PRZEJŚCIE GRANICZNE 
RUPTAWA

Odnoga ulicy Żwirki i Wigury, od turystycznego 
przejścia granicznego aż po skrzyżowanie z główną 
ulicą Żwirki i Wigury, to jest od posesji nr 55 do nr 
47c i dalej

Zadanie dotyczy dokończenia odcinka drogi, około 250m2, polegającego na ułożeniu asfaltu tuż 
pod turystycznym przejściem granicznym na wysokości posesji nr 55 oraz wymiany starej 
nawierzchni na całym odcinku ww. drogi. Dodatkowo oznaczenie drogowe o zakazie wjazdu 
samochodów poza dojazdem do posejsi oraz ograniczenie prędkości do 15km/h (droga osiedlowa). 
Uwaga wydziału merytorycznego: realizacja do wysokości posiadanych środków.

215 543,00 zł



SOŁECTWO SKRZECZKOWICE

31
Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w 

Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic 
miasta (w ramach posiadanych środków)

Ulica Myśliwska Wymiana nawierzchni asfaltowej. 70 345,00 zł

SOŁECTWO SZEROKA

32 Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146 w stronę 
ronda im. Wł. Ostaszewskiego

Ulica Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Wł. 
Ostaszewskiego

Remont chodnika wykonanego z kostki betonowej na ulicy Rybnickiej od nr 146 w strone ronda im. 
Wł. Ostaszewskiego.

28 000,00 zł

33 Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od Nr. 52 w 
stronę wiaduktu

Ulica Powstańców Śl. od nr 52 w stronę wiaduktu
Remont chodnika wykonanego z kostki betonowej na ul. Powstańców Śl. od nr 52 w stronę 
wiaduktu do wyczerpania środków.

50 000,00 zł

34
Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla 
małego i dużego"

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 10, ul. Reja 6

"Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego" - zakup nowych książek dla MBP Filia nr 10 w 
Szerokiej. Głównym celem zakupu nowości wydawniczych jest wzmocnienie aktywności czytelniczej 
poprzez wzbogacenie księgozbioru. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup 
książek z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz literatury popularnonaukowej, co 
wpłynie na atrakcyjność oferty Biblioteki dla czytelika sołectwa Szeroka. Mieszkańcy sołectwa będą 
współuczestniczyć w wyborze nowości książkowych poprzez zgłaszanie dezyderatów. Biblioteka 
będzie tworzyć listy zamówień, powiadamiać o ich dostępności pocztą elektroniczną, telefonicznie, 
rezerować ksiażki w systemie Prolib. Książki będą wpisane do księgi inwentarzowej MBP Filia nr 10 
ul. Reja 6.

5 331,00 zł

             

35
ZAKUP I MONTAŻ PIASKOWNICY ORAZ ZAKUP 

ŁAWKI DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK DLA PP 
NR 13

Przedszkole Publiczne nr 13 ul. Gagarina 118
Zakup i montaż piaskownicy oraz zakup ławki do przechowywania zabawek zgodnie z projektem 
wykonanym w 2015 r. na terenie PP nr 13 na ul. Gagarina 118.

10 000,00 zł

36 Zagospodarowanie terenu wokół budynku "starej 
szkoły" SP 18 ul. Fredry 20

Teren wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. 
Fredry 20

Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. Fredry 20 do 
wysokości zaplanowanych środków - 60 000 zł. Załącznik koncepcja zagospodarowania terenu.

60 000,00 zł
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