
1 

 

     Sprawozdanie z realizacji VII edycji Budżetu Obywatelskiego I kwartał 2021r 

Nr. 
projek

tu 

Tytuł Wartość Lokalizacja 
Rodzaj projektu  i 

jednostka realizująca 

Stan realizacji 

Lokalna Strefa Konsultacyjna – Milowice - 203 675 zł 

I/5 

Rewitalizacja Starego 
Parku w Milowicach 
remont części alejek –  
ul. Studzienna. 

203 675 zł 
Park 
Poniatowskiego,  
ul. Studzienna 

alejki WIM 

Odbyło się spotkanie z autorem w celu doprecyzowania 
zakresu realizacji projektu.  Aktualnie trwa opracowywanie 
Programu Funkcjonalno - Użytkowego, niezbędnego do 
ogłoszenia procedury przetargowej. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Pogoń - 489 014 zł 

II/9 

Perła Pogoni - 
rewitalizacja glorietty 
w Parku Dietla. 

469 014 zł 
Park Dietla, 
ul. Żeromskiego 

renowacja 
glorietty 

WIM 

Przygotowanie zakresu do procedury przetargowej w celu 
wyłonienia wykonawcy do opracowania Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego. 

II/6 

Zakup nowości 
wydawniczych wraz 
z doposażeniem 
biblioteki dla filii nr 2 
Rudna IV MBP. 

10 000 zł 
MBP - filia nr 2,  
ul. Gospodarcza 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

II/3 
W Pogoni za książką 
2020. 

10 000 zł 
MBP – filia nr 17, 
ul. Będzińska 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Stary Sosnowiec - 274 314 zł 

III/3 

PsiLądek Dobrej 
Zabawy wraz z 
uporządkowaniem 
skweru przy ulicy 
Królewskiej. 

270 000 zł ul. Królewska wybieg dla psów WIM 

Odbyło się spotkanie z autorem w celu doprecyzowania 
zakresu realizacji projektu.  Aktualnie trwa opracowywanie 
Programu Funkcjonalno - Użytkowego, niezbędnego do 
ogłoszenia procedury przetargowej. 
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III/2 Książka dla każdego. 4 314 zł 
MBP – filia nr 20, 
ul. Piłsudskiego 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Środula - 338 957 zł 

IV/1 

Rewitalizacja Parku 
przy 

ul. S. Okrzei. 
338 957 zł 

Park Środula 
Okrzei, 
ul. Okrzei 

alejki, mała 
architektura 

WIM 

Aktualnie trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego, niezbędnego do ogłoszenia procedury 
przetargowej. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kukułek, Sielec, Andersa - 353 304 zł 

V/2 

Budowa 
ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych  
ul. Wawel. 

353 304 zł ul. Wawel 

miejsca 
parkingowe, 
uporządkowanie 
terenu 

MZUK 

Odbyło się spotkanie w terenie z autorkami projektu, gdzie 
zapoznano się z założeniami projektu. 
W trakcie przeprowadzenia aktualizacji Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego przez Wykonawcę 
zewnętrznego. 
Po zakończeniu prac związanych z aktualizacją PFU zostanie 
ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Centrum - 438 804 zł 

VI/8 

Cuda na kiju: ścieżka 
zdrowia, oczko 
wodne. Bezpieczna 
rehabilitacja i 
profilaktyka – 

ul. Ostrogórska. 

388 804 zł 
Park Harcerski, 
ul. Ostrogórska 

ścieżka zdrowia, 
oczko wodne 

WIM 

Odbyło się spotkanie z autorem w celu doprecyzowania 
zakresu realizacji projektu.  Aktualnie trwa opracowywanie 
Programu Funkcjonalno - Użytkowego, niezbędnego do 
ogłoszenia procedury przetargowej. 

VI/2 

Zakup sprzętu do 
digitalizacji i zakup 
zbiorów dla 
Zagłębiowskiej 
Mediateki. 
 

50 000 zł 
Mediateka, 
ul. Kościelna 

sprzęt do 
digitalizacji, 
książki 

MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 
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Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Północ - 373 699 zł 

VII/5 

Rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej 
w rejonie  
ul. Jana Długosza. 

69 000 zł ul. Długosza 
miejsca 
parkingowe 

MZUK 

Miejski Zakład Usług Komunalnych opracował koncepcję 
zagospodarowania terenu na podstawie uzgodnień ze 
spotkania w terenie, która zostanie przesłana do autorki 
projektu celem jej akceptacji.  
Realizacja przedmiotowego zadania została zaplanowana 
do wykonania siłami własnymi MZUK. 
Termin realizacji wykonania robót budowlanych zostanie 
wskazany po zatwierdzeniu tegorocznego harmonogramu 
remontowo-inwestycyjnego. 

VII/2 

Modernizacja placu 
zabaw na 

 ul. Dworskiej. 
300 000 zł ul. Dworska plac zabaw WIM 

Aktualnie trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego, niezbędnego do ogłoszenia procedury 
przetargowej. 

VII/1 

Zakup nowości 
wydawniczych dla filii 
nr 14 Zagórze Północ. 

4 699 zł 
MBP – filia nr 14, 
ul. Jagiełły 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Południe - 444 976 zł 

VIII/6 

Modernizacja placu 
zabaw  
ul. Lenartowicza. 

200 000 zł   ul. Lenartowicza plac zabaw WIM 

Odbyło się spotkanie z autorem w celu doprecyzowania 
zakresu realizacji projektu.  Aktualnie trwa opracowywanie 
Programu Funkcjonalno - Użytkowego, niezbędnego do 
ogłoszenia procedury przetargowej (100 000 Gmina + 
100 000 SM Zagórze). 

VIII/4 

Strefa rolkowo - 
tyrolkowa i gier 
planszowych przy  
ul. Lenartowicza. 

344 900 zł ul. Lenartowicza 
pumptrack, 
tyrolka 

MOSiR 

Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego budowy obiektu. Umowny termin wykonania 
tego opracowania to 6.04.2021 roku. Po tym terminie 
podjęte zostaną działania mające na celu ogłoszenie 
postępowania przetargowego, a następnie zawarcie 
umowy na wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj 
i wybuduj. 
 



4 

 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Klimontów, Dańdówka - 231 810 zł 

IX/5 

Budowa parkingów 
oraz remont chodnika 
przy SP nr 25 – 

 ul. Krasickiego, 
 ul. Lompy. 

231 810 zł 
ul. Krasickiego, 
ul. Lompy 

miejsca 
parkingowe, 
chodnik 

MZUK 

Miejski Zakład Usług Komunalnych opracował koncepcję 
zagospodarowania terenu na podstawie uzgodnień ze 
spotkania w terenie, która zostanie przesłana do autorki 
projektu celem jej akceptacji. 
W następnej kolejności zostanie opracowany Program 
Funkcjonalno-Użytkowy. Na jego podstawie zostanie 
ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kalinowa - 246 236 zł 

X/2 

III etap rozbudowy 
obecnego skweru 
przy  
ul. Kalinowej. 

240 236 zł ul. Kalinowa 

boisko do gry 
w bulle, ścianka 
wspinaczkowa, 
jump park 

WIM 

Odbyło się spotkanie z autorem w celu doprecyzowania 
zakresu realizacji projektu.  Aktualnie trwa opracowywanie 
Programu Funkcjonalno - Użytkowego, niezbędnego do 
ogłoszenia procedury przetargowej. 

X/6 

Zakup nowości 
wydawniczych do filii 
nr 7 Dańdówka. 

3 000 zł 
MBP – filia nr 7, 
 ul. Kalinowa 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

X/1 

Zakup nowości 
wydawniczych dla filii 
nr 5 Walcownia. 

3 000 zł 
MBP – Filia nr 5, 
ul. Maliny 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Niwka, Bobrek - 251 232 zł 

XI/6 
Plac zabaw przy 
stadionie AKS Niwka. 

246 232 zł 
AKS Niwka, 
ul. Orląt Lwowskich 

plac zabaw MOSIR 

Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego budowy obiektu. Umowny termin wykonania 
tego opracowania to 6.04.2021 roku. Po tym terminie 
podjęte zostaną działania mające na celu ogłoszenie 
postępowania przetargowego, a następnie zawarcie 
umowy na wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj 
i wybuduj. 
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XI/5 

Wspieramy 
czytelników książek - 
pomagamy 
bibliotece. 

5 000 zł 
MBP – filia nr 6,  
ul. Wojska 
Polskiego 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Modrzejów, Jęzor, Bór - 265 743 zł 

XII/3 

Rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej 
w rejonie ul. 
Zawodzie przy SP 21. 

230 000 zł ul. Zawodzie 

 
miejsca 
parkingowe, 
uporządkowanie 
skweru 

 

MZUK 

Odbyło się spotkanie w terenie z autorką projektu, gdzie 
zapoznano się z założeniami projektu. 
W najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych 
decyzji administracyjnych. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kazimierz Górniczy - 234 699 zł 

XIII/4 
Kompleks do 
grillowania. 

230 000 zł 
Park Miejski im.  
J. Kuronia, 
ul. Armii Krajowej 

zadaszony grill, 
palenisko, 
oświetlenie 

MZUK 

Odbyło się spotkanie w terenie z autorkami projektu, gdzie 
zapoznano się z założeniami projektu. 
Uzyskano niezbędne uzgodnienia branżowe na rozbudowę 
oświetlenia parkowego oraz na budowę monitoringu 
wizyjnego. 
Do 26 marca 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych 
decyzji administracyjnych. 

XIII/3 

Zakup książek do 
MBP filia nr 10 w 
Sosnowcu. 

4 699 zł 
MBP – filia nr 10, 
ul. Główna 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Porąbka - 150 458 zł 

XIV/1 

Bezpieczna Porąbka - 
ulice Łukasiewicza i 
Wiejska. 

150 458 zł 
ul. Łukasiewicza, 
ul. Wiejska 

próg 
zwalniający, 
tablica 
elektroniczna, 
wiata 

MZUK 

Odbyło się spotkanie w terenie z autorami projektu, gdzie 
zapoznano się z założeniami projektu. 
Przekazano do Wydziału Administracji Drogowej Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu jako Zarządcy dróg stosowne 
pismo uwzględniające uzgodnienia ze spotkania, w celu 
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przystankowa uzyskania akceptacji na montaż urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz modernizację oznakowania 
pionowego i poziomego. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Juliusz - 261 730 zł 

XV/2 

Remont chodników 
na osiedlu Juliusz 
wraz z zatokami 
parkingowymi. 

254 730 zł 

ul. Czołgistów,  
ul. Saperów, 
ul.Komandosów, 
ul.Spadochroniarzy 

chodniki, zatoki 
parkingowe 

MZUK 

Miejski Zakład Usług Komunalnych opracował koncepcję 
zagospodarowania dla utwardzenia terenu płytami 
ażurowymi w pobliżu budynku nr 11 przy  ul. Saperów na 
podstawie uzgodnień ze spotkania w terenie, która 
zostanie przesłana do autorki projektu celem jej akceptacji.  
W kwestii remontu chodników na osiedlu Juliusz zostanie 
wyznaczone spotkanie z autorem projektu w terminie do 
26 marca 2021 roku. Dotychczasowe warunki zimowe 
uniemożliwiały wcześniejsze przeprowadzenie spotkania w 
terenie ze względu na ograniczoną widoczność stanu 
technicznego istniejących chodników. 

XV/1 

Zakup nowości 
wydawniczych dla 
MBP, filia nr 18. 

7 000 zł 
MBP – filia nr 18, 
ul.Spadochroniarzy 

książki MBP 

W opracowaniu umowa na przekazanie środków do 
biblioteki w celu realizacji zadań. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Ostrowy Górnicze - 201 532 zł 

XVI/2 

Budowa chodnika w 
ciągu ul. Armii 
Krajowej od 

 ul. Starzyńskiego do  
ul. Obwodowej. 

201 532 zł 
od ul. 
Starzyńskiego  
do ul. Obwodowej 

chodnik MZUK 

Odbyło się spotkanie w terenie z autorem projektu, gdzie 
zapoznano się z założeniami projektu. 
Do 26 marca 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych 
decyzji administracyjnych. 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Maczki, Kolonia Cieśle - 239 817 zł 

XVII/3 
Bezpieczne Maczki –  
ul. Krakowska. 

234 817 zł ul. Krakowska 
sygnalizacja 
świetlna 

MZUK 

Odbyło się spotkanie w terenie z autorką projektu, gdzie 
zapoznano się z założeniami projektu. Do 26 marca 2021 
roku zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie 
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zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji 
administracyjnych. 

Ogólnomiejska Strefa Konsultacyjna - 1 000 000 zł 

O/22 

Tężnia solankowa w 
Parku Sieleckim - 
Zdrowie i wypoczynek 
dla wszystkich. 

800 000 zł 
Park Sielecki, 
ul. 3-go Maja 

tężnia WIM 

Odbyło się spotkanie z autorem w celu doprecyzowania 
zakresu realizacji projektu.  Aktualnie trwa opracowywanie 
Programu Funkcjonalno - Użytkowego, niezbędnego do 
ogłoszenia procedury przetargowej. 

O/6 

Budowa 
funkcjonalnego placu 
zabaw - PM nr 39 –  
ul. Dmowskiego. 

200 000 zł 
PM nr 39, 
ul. Dmowskiego 

plac zabaw WIM 

Odbyło się spotkanie z autorem w celu doprecyzowania 
zakresu realizacji projektu.  Aktualnie trwa opracowywanie 
Programu Funkcjonalno - Użytkowego, niezbędnego do 
ogłoszenia procedury przetargowej. 

 


