Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, działając na podstawie pkt. 3.4 Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, stanowiących załącznik
do Uchwały Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 05 września 2016 r. przedstawia listę propozycji, które zostaną poddane pod konsultacje
społeczne.
Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

Obszar 1
1. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa Wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Spacerowej (pomiędzy ul. Polną i
mieszkańców Osiedla Nr 1
Spacerową) oraz na ul. Kamosińskiego (pomiędzy ul. Spacerową i Polną).
Monitoring na Osiedlu Nr 1 – środków nie wystarczy na wszystkie wskazane
przez wnioskodawcę punktu monitoringu. Wykonanie do wyczerpania
dostępnej kwoty.

105.000 zł

Obszar 2
2.

Urządzenie terenu zielonego od
ulicy przy bloku Okrzei 10

3.

Drugi Osiedlowy Piknik
Integracyjny - „Sami Swoi”

Zagospodarowanie terenu zielonego przez wykonanie nasadzeń krzewów, kwiatów
i żywopłotu przy bloku Okrzei 10.

20.000 zł

Organizacja imprezy integracyjnej przy bloku Piłsudskiego 6

8.000 zł

4.

Piknik Integracyjny - „Żyj zdrowo” Organizacja imprezy integracyjnej promującej zdrowy tryb życia. Piknik odbędzie
się w maju na Rynku.

9.000 zł

5.

Odrestaurowanie ściany frontowej Odrestaurowanie i zabezpieczenie ściany frontowej z cegły klinkierowej budynku
budynku OSP Błonie.
OSP Błonie. Mycie, czyszczenie, impregnacja – bez piaskowania cegły.

100.000 zł

6.

Zajęcia dla seniorów w Klubie
Seniora.

7.

8.
9.

Organizacja zajęć w Klubie Seniora ze szczególny naciskiem na działania
ćwiczące pamięć.

20.000 zł

Rewitalizacja zieleni wokół salki
katechetycznej.

Zagospodarowanie terenu zielonego wokół salki katechetycznej, pomiędzy
blokami ul. Kilińskiego 1a i Jana Pawła II 10. Wytyczenie nowych ścieżek,
nasadzenia, demontaż starych urządzeń na placu zabaw, nasadzenia, nowe ławki.

70.000 zł

Huśtawka dla osób
niepełnosprawnych.

Uzupełnienie urządzeń w Parku Bajka o huśtawkę dla osób niepełnosprawnych.

25.000 zł

Modernizacja placu zabaw przy ul. Uzupełnienie placu zabaw o bezpieczną nawierzchnię gumową pod zabawkami.
Engelmana

50.000 zł

10.

Aktiv Park – doświadczenia
wszystkimi zmysłami.

11.

Ogród dydaktyczny przy Szkole
Podstawowej Nr 2

Urządzenie i wyposażenie ogrodu do zabaw dla dzieci o charakterze
terapeutycznym przy Przedszkolu Nr 3, ul. Poniatowskiego 12b

50.000 zł

Stworzenie wielofunkcyjnej pomocy dydaktycznej, wychowawczej o charakterze
ekologicznym, przyrodniczym i plastycznym przy SP Nr 2.

40.000 zł

Obszar 3
12.

Budowa brakujących lamp
Projekt i wykonanie brakującego oświetlenia na ul. Kwiatowej.
oświetleniowych przy ul. Kwiatowej

13.

„Rodzice - Dzieciom”

14.

Rozbudowa strefy aktywnego
wypoczynku przy ul. Uśmiech

30.000 zł

Dofinansowanie działalności „Teatru Rodzica” powstałego w 2012 roku w
Przedszkolu Nr 4 „Stokrotka”.

6.000 zł

Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku poprzez oświetlenie, ustawienie ławek,
koszy na śmieci, stojaków na rowery itp.

20.000 zł

15. Organizacja integracyjnych spotkań Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Osiedla Nr 3
osiedlowych.

10.000 zł

16.

15.000 zł

17.

Budowa 3 latarni przy ul.
Składowej.

Projekt i budowa 3 latarni przy ul. Składowej od skrzyżowania z ul. Faszczycką.

Wymiana najstarszych urządzeń na Wymiana najstarszych urządzeń na placu zabaw przy ul. Słonecznej.
placu zabaw przy ul. Słonecznej.

15.000 zł

Obszar 4
18.

Rewitalizacja alejki spacerowej
wzdłuż ul. Grodziskiej.

Rewitalizacja terenu zielonego po wschodniej stronie ul. Grodziskiej od rz.
Rokitnicy w kierunku torów.

107.000 zł

Obszar 5
19. Ogrodzenie terenu OSP Górna Wieś. Ogrodzene terenu OSP Górna wieś, wymiana bramy oraz montaż bramy
garażowej.

72.500 zł

20.

57.200 zł

Organizacja cyklu spotkań
integracyjnych.

Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców obszaru: Piknik rodzinny w
Bieniewie, Wakacyjna przygoda dla dzieci – zajęcia edukacyjno-rozrywkowe,
Warsztaty Bożonarodzeniowe.
Obszar 6

21.

Organizacja cyklu spotkań

Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców Bramek: Piknik rodzinny, Piknik

75.800 zł

mieszkańców Bramek.
22.

Ogrodzenie terenu przy
projektowanym budynku
wielofunkcyjnym w Bramkach.

na pożegnanie lata, Kino pod gwiazdami.
Ogrodzenie terenu projektowanego budynku wielofunkcyjnego w Bramkach przy
ul. Długiej 75. Nowy budynek dla mieszkańców Bramek zostanie wybudowany w
2017 roku i zachodzi potrzeba ogrodzenia terenu.

75.800 zł

Obszar 7
23.

Wykonanie oświetlenia i
modernizacja istniejącego
oświetlenia w m. Pass.

24.

Rozbudowa placu zabaw przy
boisku w m. Pass.

25.

Przebudowa chodnika przy ul
Sochaczewskiej w Błonie Wieś.

Budowa oświetlenia w m. Pass w kierunku rz. Utrata.

25.000 zł

Montaż nowych zabawek i ewentualna wymiana starych na placu zabaw w m.
Pass.

20.000 zł

Przebudowa chodnika przy ul Sochaczewskiej w Błonie Wieś.

30.000 zł

26. Budowa chodnika od bramy osiedla Budowa chodnika od bramy osiedla „Przy pałacy” w kierunku zachodnim do
„Przy pałacy”.
skrzyżowania i w kierunku północnym, do rz. Rokitnica.

30.000 zł

Obszar 8
27.

Budowa ogrodzenia OSP
Bieniewice.

28.

Oświetlenie ul Purzyckiego od ul.
Fiołkowej do ul. Purzyckiego 3.

Budowa bram oraz ogrodzenia OSP Bieniewice.

96.600 zł

Oświetlenie ul Purzyckiego od ul. Fiołkowej do ul. Purzyckiego 3.

70.000 zł

29. Budowa chodnika oraz brakującego Budowa chodnika oraz brakującego oświetlenia w Dębówce przy drodze 420004W
oświetlenia w Dębówce przy drodze od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy gminy.
420004W

90.000 zł

Obszar 9
30.

31.

Budowa oświetlenia w Starych
Oświetlenie działki gminnej stanowiącej drogę dojazdową w Starych Faszczycach,
Faszczycach przy działce gminnej nr od skrzyżowania z drogą gminną 410151W w kierunku południowym.
98
Utwardzenie drogi 410124W w
Konstantowie.

Utwardzenie kruszywem drogi gminnej 410124 W w Konstantowie.

50.000 zł

68.200 zł

Obszar 10
32. Budowa chodnika we wsi Białuty na Budowa chodnika we wsi Białuty na odcinku od skrzyżowania Białuty –
odcinku od skrzyżowania Białuty – Wawrzyszew do DW 579. Dostępne środki mogą nie wystarczyć na wykonanie
Wawrzyszew do DW 579.
całego odcinka. Wykonanie do wysokości dostępnych środków.

66.000 zł

Obszar 11
33.

Parking przy przedszkolu Kubusia Utwardzenie parkingu kostką, przeniesienie progu zwalniającego wykonanie
Puchatka.
przejścia dla pieszych.

50.000 zł

34.

Wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca
„Tęcza”

Zakup strojów dla Zespołu „Tęcza”

25.400 zł

35.

Wykonanie na tzw. Małym placu
zabaw bezpiecznej nawierzchni z
gumy.

Wykonanie na tzw. Małym placu zabaw bezpiecznej syntetycznej nawierzchni
bezpiecznej w formie płytek gumowych.

70.200 zł

Obszar 12
36.

Projekt i budowa oświetlenia drogi Budowa oświetlenia drogi gminnej 410153W od Radonic do ul. Faszczyckiej.
410153W w Radonicach

60.000 zł

37.

Zacznijmy od przedszkola – Język Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych z j. angielskiego w Przedszkolu Nr 4
angielski i zajęcia dodatkowe.

54.000 zł

Przewodniczący Zespołu
Przemysław Kubicki

