KOSZALIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016
Lista projektów przedłożonych pod obrady Rady Budżetu Obywatelskiego

Lp.

Autor projektu

Tytuł projektu

Kwota

Opis projektu

1.

Zespół Pracowni Projektów MITOR
(Tadeusz Orczyński, Paweł Zyśko,
Łukasz Staszałek)

Budowa 10 zdrojów (wodotrysków)
ulicznych wody pitnej w przestrzeni
publicznej miasta

225 000 zł

Budowa zdrojów miejskich umożliwiających
higieniczny i bezpłatny dostęp do wody pitnej
w okresie letnim.

4.

Irena Sochańska

Tarasowe wejście do lasu przy
lądowisku helikoptera

200 000 zł
Kwota
poprawiona

Tarasowe wejście po zboczu wzniesienia o dł. 80 m
wraz z podjazdem dla wózków, odwodnieniem
zbocza oraz wyłożeniem skarpy ażurową płytą.

50 000 zł

Zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad
ogólnokrajowych, wsparcie finansowe dla zdolnej
młodzieży w formie stypendiów, finansowe wsparcie
szkoły (unowocześnienie bazy dydaktycznej),
dofinansowanie wyjazdów na konkursy i olimpiady.

50 000 zł

Oznaczenie czerwoną – antypoślizgową farbą
wszystkich przejazdów rowerowych przez jezdnię
wraz z naniesieniem białych poziomych znaków
drogowych P11 (przejazd dla rowerów).

9.

10.

Lechosław Warzyński

„Dobry start”

Koszalińskie Stowarzyszenie
Rowerowe „Roweria”

Oznaczenie czerwoną –
antypoślizgową farbą istniejących
już przejazdów rowerowych przez
jezdnię na terenie miasta Koszalina
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11.

Forum Młodych Ludowców

Ławka z krainy Oze

270 000 zł
Kwota
poprawiona

Usytuowanie w mieście 5 „Ławek z krainy Oze” konstrukcje pozwalają na ładowanie urządzeń
mobilnych (tel. komórkowe, tablety) z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wyrównanie terenu placu przylegającego do
Przedszkola nr 22, posadzenie 3 skupisk krzewów,
ustawienie 4 ławek, 4 stoisk do gry w szachy,
ułożenie chodnika lub ścieżki żwirowej.

13.

Irena Sochańska

Skwer osiedlowy

35 000 zł
Kwota
poprawiona

14.

Józefa Wiśniewska

Ścieżka rowerowa

150 000 zł
Kwota
poprawiona

Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowe łączących
ul. Franciszkańską z ul. Batalionów Chłopskich
z wykorzystaniem kładki nad Dzierżęcinką.

Maria Jarczak

Oaza ciszy

250 000 zł
Kwota
poprawiona

Rewitalizacja skweru pomiędzy
ul. Matejki i ul. Szymanowskiego (tył Sądu
Okręgowego). Naprawa ławek, posadzenie
krzewów, rewitalizacja fontanny.

Marek Piątkowski

Zagospodarowanie wąwozu od
ul. Dąbka wzdłuż ul. E. Plater,
do ul. Batalionów Chłopskich

150 000 zł
Kwota
poprawiona

Zagospodarowanie wąwozu - wykarczowanie
krzaków i wyrównanie terenu, postawienie ławek,
montaż oświetlenia.

17.

18.
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20.

Maciej Zawadzki,
Karolina Zawadzka,
Krzysztof Dziadul

Zespół boisk sportowych przy
„Budowlance” w Koszalinie

500 000 zł
Kwota
poprawiona

Wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportoworekreacyjnego na terenie szkoły „Budowlanka”,
ogrodzenie terenu.

22.

Wydział Technologii i Edukacji
Politechniki Koszalińskiej,
dr Joanna Augustyniak,
mgr Katarzyna Sikora

Koszaliński Festiwal Kultur

48 000 zł

Celem festiwalu będzie działalność edukacyjna
z zakresu tematyki wielokulturowej na rzecz
mieszkańców miasta.

26.

Aniela Przewdziękowska

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej –
jezdnia wzdłuż Dzierżęcinki

50 000 zł

Wykonanie dywaniku asfaltowego na obecnej
ścieżce szutrowej przy ul. Rzecznej

27.

Józef Skiba,
Rada Osiedla „Wspólny Dom”

Rewitalizacja Skweru PCK przy
Sądzie Okręgowym

250 000 zł

Wykonanie chodników z kostki brukowej,
wykonanie fontanny przy basenie, uporządkowanie
zieleni.

29.

Grzegorz Grabski,
Bartosz Żyła,
Dariusz Krajewski

Rokosowo Arena – Poprawa
nawierzchni na boisku do piłki
nożnej przy ZS nr 11 im. Ks. Jana
Twardowskiego w Koszalinie

500 000 zł

Modernizacja boisk przy Zespole Szkół nr 11.
Wymiana trawy naturalnej
na sztuczną nawierzchnię.

304 355,87zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VI LO
w Koszalinie. Roboty rozbiórkowe, powiększenie
boiska wraz z podbudówką pod chodnik,
wyposażenie w sprzęt sportowy.

32.

VI Liceum Ogólnokształcące
w Koszalinie

Boisko wielofunkcyjne
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33.

34.

36.

Stowarzyszenie „Dom Miłosierdzia”

Paweł Furmański

Grupa Inicjatywna Szlakiem
Legend, Włodzimierz Deluga

Remont chodnika wzdłuż
zabytkowego budynku
Domu Miłosierdzia wraz
z odprowadzeniem wody
deszczowej

300 000 zł
Kwota
poprawiona

Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż
zabytkowego budynku przy ul. Młyńskiej, montaż
„błotochronów”.

49 200 zł

Odnowienie i dostosowanie auli w ZS Plastycznych
do standardów sali konferencyjno - wykładowej
(zakup sprzętu multimedialnego oraz
elementów wyposażenia sali).

Szlakiem Koszalińskich Legend

115 000 zł

Stworzenie i promocja innowacyjnego szlaku
edukacyjnego opartego na legendach Gracjana
Bojara-Fijałkowskiego. Wykonanie w 8
strategicznych punktach miasta małej infrastruktury
(plansze informacyjne, odlewy figur).
Budowa bieżni lekkoatletycznej, rozbieżni i zeskoczni
do skoków w dal, wykonanie systemu odwodnienia,
montaż ławek, budowa pasa bezpieczeństwa,
remont ogrodzenia.

Kuźnia plastyczna

38.

Luiza Krawczyk

Modernizacja zaplecza sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 17

300 000 zł
Kwota
poprawiona

40.

Andrzej Skarbek

Dojście od „Ekonoma”
do centrum miasta

10 000 zł

Wykonanie chodnika w miejscu wydeptanym oraz
usunięcie nieużywanego chodnika położonego
prostopadle do ul. Andersa.

41.

Andrzej Skarbek

Ścieżka rowerowa przy
ul. Zwycięstwa (przy deptaku)

20 385 zł

Wybudowanie ścieżki rowerowej na deptaku przy
ul. Zwycięstwa do skrzyżowanie przy EMPiK'u.
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44.

Elżbieta Kozak

Plac zabaw dla dzieci w parku
przy ul. Wielkopolskiej

45 000 zł
Kwota
poprawiona

Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 1-10 lat.
Ogrodzenie terenu, wyposażenie placu w urządzenia
do rekreacji i zabawy.

45.

Maciej Czernicki,
Ali Al-Saiedi

Interaktywna mapa turystycznoinformacyjna miasta Koszalina

50 000 zł

Projekt internetowy, który zawierał będzie mapę
Koszalina z najważniejszymi informacjami: zdjęcia i
opinie o miejscach itp.

47.

Dariusz Kamiński

Dom Harcerza – bezpieczeństwo,
edukacja, wychowanie

49 000 zł

Doposażenie/wymiana sprzętu biwakowego,
medycznego, edukacyjnego, wizerunkowego Hufca
Ziemi Koszalińskiej.

48.

Katarzyna Grzybowska

Pozytywny Koszalin – Kolorowy
Koszalin

200 000 zł
Kwota
poprawiona

Udekorowanie kwiatami i krzewami pasów zieleni
przy ulicach wlotowych/wylotowych miasta.

Wojciech Gliński

Przystanek kolejowo-rowerowy
przy ul. Gnieźnieńskiej

50 000 zł

Wybudowanie obok toru kolejki wąskotorowej
przystanka kolejowo-rowerowy: peron, kosze na
śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna,
mapa szlaku kolei wąskotorowej.

51.

Andrzej Skarbek

Dojście piesze przez trawnik do
„zebry” przez ul. Podgrodzie przy
muzeum

9 100 zł

Wykonanie chodnika na wydeptanej ścieżce łączącej
przejście w średniowiecznym murze do przejścia dla
pieszych przy muzeum.

52.

Katarzyna Faryniarz

City Golf Baltica

85 647 zł

Wykonanie pola do gry w mini golfa z 18 dołkami.

50.
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Forum Rozwoju Koszalina

Murale historyczne – 4
wielkoformatowe malunki na
ścianach budynków w kilku
miejscach, przedstawiające ulice
dawnego Koszalina

120 000 zł2,

Namalowanie 4 wielkoformatowych murali
przedstawiających ulice dawnego Koszalina.

58.

Forum Rozwoju Koszalina

5 oryginalnych ławek w różnych
częściach miasta, nawiązujących
kształtem do miejsca, w których się
znajdą tj. książka przy bibliotece,
w kształcie dachu amfiteatru,
ławka instrument itd.

100 000 zł

5 ławek charakterystycznych dla miejsca,
w którym staną, itd. przy Bibliotece: ławka – książka,
przy Poczcie: ławka – list itd.

61.

Forum Rozwoju Koszalina,
Adam Siepracki

Odpocznij w Koszalinie –
drewniane, 4 metrowe ławki w
kształcie liter, z których składa się
słowo Koszalin

50 000 zł

Drewniane, 4 metrowe ławki w kształcie liter, z
których składa się słowo „Koszalin”.

62.

Forum Rozwoju Koszalina

Bulodrom – boisko do gry w kule

25 000 zł

Budowa boiska do gry w kule (Bulodrom, Petanque,
Petanka, Bule).

63.

Bożena Kaczmarek

Modernizacja sali widowiskowej
Teatru Propozycji Dialog
w Koszalinie

200 000 zł

Remont sali widowiskowej i zaplecza, zakup sprzętu
nagłaśniającego, oświetlenia, krzeseł, kotar.

Forum Rozwoju Koszalina

Piknik Park lub Piknik Skwer –
miejsce do grillowania i
piknikowania dla mieszkańców

200 000 zł
Kwota
poprawiona

Wykonanie Piknik Parku tj. zagospodarowanie
skweru trawiastego z ławkami, stołami, grillami,
mini placem zabaw oraz toaletą publiczną,
opcjonalnie boiskiem do gry w kule.

56.

70.
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71.

Stowarzyszenie Sportowe
„AMSPORT”, Forum Rozwoju
Koszalina
(Projekt połączony z 24 i 55)

Ratujemy zabytki Koszalina – wieża
ciśnień z XIX wieku atrakcją
turystyczną na miarę XXI wieku

500 000 zł

Rewitalizacja wieży ciśnień, zadbanie
o teren wokół obiektu, zamontowanie oświetlenia
oraz monitoringu, udostępnienie wnętrza wieży do
zwiedzania. Część prac wykonana zostanie przez
wolontariuszy.

72.

Grupa spacerowa – Psie Spacery
Koszalin, Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami oddział w Koszalinie,
Urszula Mroczkowska
(Projekt połączony z 19 i 31)

Miejski wybieg dla psów

65 000 zł
Kwota
poprawiona

Stworzenie miejskiego wybiegu dla psów z
przeszkodami do tresury i zabawy. Ogrodzenie
terenu, ławkami, koszami na odchody, altaną.

73.

Anna Ostaszewska,
Grupa Street Workout Koszalin,
Koszalińska Rada Seniorów
(Projekt połączony z 7 i 12)

Od Juniora do Seniora – Rodzinny
plac rekreacyjny „Jacek i Agatka”

485 000 zł
Kwota
poprawiona

Rewitalizacja placu zabaw przy
ul. Piłsudskiego. Wstawienie urządzeń do ćwiczeń
NEW AGE FIT, naprawa oraz wymiana urządzeń już
istniejących. Dostosowanie placu do potrzeb trzech
pokoleń koszalinian.

Sekundniki – wyświetlacze
odmierzające czas do zmiany
światła na skrzyżowaniach
świetlnych

45 000 zł

Montaż na wyszczególnionych skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną czasowych wyświetlaczy
zmiany świateł: 18 sztuk.

65 000 zł

Projekt miejskiej aplikacji informacyjno-kulturalnej
na urządzenia mobilne ma za zadanie stworzyć
spójny obraz miasta oraz wydarzeń i atrakcji
dostępnych w Koszalinie.

490 000 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 1 km
wzdłuż ul. Wojska Polskiego od ul. 4 Marca
do szkoły „Czaplówka”.

74.

75.

76.

Jakub Kowalik,
Bartek Lisaj,
Paweł Mondroń
(Projekt połączony z 8, 64 i 68)
Forum Rozwoju Koszalina,
Paweł Opozda,
Adam Siepracki,
Ali Al.-Saiedi
(Projekt połączony z 28 i 66)
Koszalińskie Stowarzyszenie
Rowerowe „Roweria”,
Natalia Owsiak
(Projekt połączony z 2 i 37)

Miejska aplikacja informacyjnokulturalna na urządzenia mobilne
z wykorzystaniem Beaconów

Budowa ciągu pieszo-rowerowego
na odcinku ok. 1 km
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