Wykaz projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz

Zakres, zastosowanie i uzasadnienie
Lp.
(wg daty
wpływu)

Nazwa projektu

Miejsce
wykonywania
projektu

Opis Projektu

Uzasadnienie realizacji projektu

Wartość
projektu

Uwagi z poprzednich posiedzeń

turystyczna
edukacyjna

5 000,00

Przyjęty do głosowania

usługowa,
gospodarcza

50 000,00

Przyjęty do głosowania

zdrowotna,
edukacyjna

130 200,00

Przyjęty do głosowania

130 367,00

Przyjęty do głosowania

Zakres i zastosowanie projektu

Funkcja

Projekt będzie służył przyjezdnym oraz
mieszkańcom Raciborza, zwłaszcza jako
model edukacyjny młodzieży szkolnej.
Kosztów dodatkowych zasadzie nie będzie.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Głosowanie

Przydzielona pula środków finansowych na realizację zadań:
Suma wartości projektów zgłoszonych :
Suma wartości projektów zakwalifikowanych do głosowania:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Globus ERDA 1 UMR/UPRP PO
69393 zw. Kr.
"GLOBUS"

Sterylizacje i
kastracje zwierząt
właścicielskich

Kącik geograficzny Przystań nad Odrą
przy Raciborskich
Bulwarach

Teren miasta
Racibórz

448 910,00
3 425 085,59

2 132 175,59

Przedmiotem projektu jest GLOBUS znamienny tym, że jest wyposażony w pierścień ze skalą czasu od 0
Projekt będzie służył przyjezdnym oraz mieszkańcom Raciborza, zwłaszcza
do 24 godz. (świadectwo ochronne urzędu patentowego). Pierścień jest nieruchomy, globus obraca się
jako model edukacyjny młodzieży szkolnej. Kosztów dodatkowych zasadzie nie
swobodnie w pierścieniu i można łatwo odczytać czas lokalny w dowolnym punkcie na Ziemi oraz zakres
będzie.
daty „dzisiaj – jutro”. Zalecane są południki co 15° na globusie odpowiadające 1 godz. na skali czasu.

Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują teren miasta Racibórz, będą mogli skorzystać z możliwości
wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz
Z bezpłatnego zabiegu skorzystają właściciele
kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/
zwierząt w Raciborzu, ale pozytywne aspekty
kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem
Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze i mniejsza się
masowej sterylizacji i kastracji odczują
weterynarza. Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów
poziom niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami. Nie dochodzi do
wszyscy mieszkańcy. Zmniejszy się liczba
rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bezpieczniejszy dla zwierząt niż podawanie
ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć
małych, chorych i umierających bezdomnych
antykoncepcyjnych środków hormonalnych mających niepożądane skutki uboczne. Sterylizacja i kastracja
zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych.
zwierząt co wpłynie na poprawę jakości życia
zwierząt niesie za sobą wiele pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich właścicieli, a także miasta.
mieszkańców. Projekt nie generuje kosztów
Sterylizacja i kastracja to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt.
utrzymania w kolejnych latach.
Dzięki zmniejszającej się populacji zwierząt miasto w przyszłych latach będzie ponosić mniej kosztów
związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi.

Przedstawiony projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa medycznego Raciborzan, szczególnie w
przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK), które jest główną przyczyną śmierci w Europie. 7-10
minut od nagłego zatrzymania serca bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci!!! Nagłe,
nieoczekiwane zdarzenie, jakim jest NZK jest dużym wyzwaniem dla osób chcących nieść pomoc.
Automatyczny defibrylator AED dostępny przy szkole, Centrum Kultury, basenie, na Przystani bądź w
ZSP nr 1,2,3 i 4
innym, ogólnodostępnym miejscu w Raciborzu może pomóc zwiększyć przeżywalność. AED (ang.
SP nr 3, 13,15 i 18
Automated External Defibrillator) to urządzenie, które analizuje rytm pracy serce poszkodowanego i
RCK, RCI,
podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą
Każdy defibrylator AED ratuje życie. Publicznie dostępne defibrylatory są
Defibrylatory AED Rafako Arena,
elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może
niezwykle istotnym elementem w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności osób
każdy może uratować
Basen Obora,
być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego! Defibrylator po uruchomieniu
NZK. Edukacja społeczeństwa wraz z zwiększeniem ilości defibrylatorów AED
życie
Przystań,
wydaje jasne komendy w języku polskim, wskazując jak należy postępować. Pomaga również postępować.
w przestrzeni publicznej zapewni komfort psychiczny pomagającym.
Schronisko Arka N,
Pomaga również podczas samej reanimacji sugerując odpowiednie tempo wykonywania uścisków.
Dom dla matek z
Defibrylator AED znajdujący się w bliskim otoczeniu zwiększa szansę na przeżycie osoby z NZK z 2% aż
dziećmi "Maja"
do 75%. Proponowany defibrylator AED posiada elektrody dostosowane do osób dorosłych oraz dzieci. W
projekcie oprócz defibrylatorów AED i szafek zabezpieczających, ujęte zostały zasilacze do szafek,
ogólnodostępne szkolenia z obsługi defibrylatora AED (RKO+AED), montaż aparatów, jak również
zestawy tablic informacyjnych. Realizacja projektu zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców
Raciborza i podniesie świadomość lokalnego społeczeństwa. Wspólnie możemy zapobiec wielu tragediom!
Staniemy się przykładem wzorcowego miasta, które nie boi się pomagać!

Skatepark marzeń

Osir Racibórz

Ilość osób korzystających ze skateparku w Raciborzu rośnie z roku na rok. Niestety, dzieci te są często
pozostawiane same sobie, bez ochraniaczy oraz wiedzy jak bezpiecznie korzystać i bawić się na
skateparku. Żeby móc bezpiecznie nauczać wszystkich elementów jazdy na rolkach oraz deskorolkach
skatepark będzie wymagał przebudowy w zakresie wymiany sklejki na istniejących przeszkodach oraz dla
urozmaicenia i umożliwienia nauki wszystkich elementów jazdy na rolkach oraz deskorolkach rozbudowy
o okrągłą rurę flatową, Quaterpipe, jump boxa oraz wall ride. Jeżeli projekt wykona znana już firma
Warsztaty rolkowe oraz deskorolkowe z
„Techramps” projekt zostałby wykonany do 2 miesięcy przy zachowaniu 10 letniej gwarancji. Po
pewnością trafiają do sporej grupy
zakończeniu prac remontowych zostały zorganizowane wielkie otwarcie i przez pierwszy miesiąc
Sporty ekstremalne są bardzo popularną forma spędzania wolnego czasu przez mieszkańców z pomocą instruktorów mogą
prowadzone byłyby darmowe zajęcia z jazdy na rolkach oraz deskorolce prowadzone przez
to coraz więcej osób korzysta ze skateparku. Brak podstaw do korzystania z bez problemu bezpiecznie nauczyć się jeździć sportowa, usługowa,
licencjonowanych instruktorów klubu sportowego w Raciborzu istnieje klub sportowy „Hit the Rail”
tego typu obiektów powoduje niestety kontuzje. Obiekt wymaga inwestycji w
osoby w każdym wieku. Przebudowa obiektu
zdrowotna
posiadający takich instruktorów. Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych warsztatach to ok 20 os.
celu organizacji zawodów które służyłyby dużą promocja dla miasta.
pomoże w dopasowaniu go do różnych form
Planujemy, że zajęcia będą organizowane 3 raz w tygodniu po 3 godziny. Do dyspozycji uczestników zajęć
aktywności i przygotowaniu si ę na zawody
byłyby kaski, ochraniacze, rolki oraz deskorolki czyli bezpieczny profesjonalny sprzęt wymagany do nauki.
oraz wydarzenia.
Dodatkowo na wyposażeniu byłyby dostępne inne sprzęty ułatwiające naukę i sprawne poruszanie się na
rolkach/deskorolkach jak kubeczki slalomowe, pachołki, zestawy do unihokeja czy płotki treningowe.
Pozyskany sprzęt byłby udostępniany dla uczestników zajęć nieodpłatnie. Zważywszy na brak miejsca na
przechowywanie sprzętu oraz prowadzenie zapisów na warsztaty jak, brak kąciku sanitarnego, potrzeba
sklepiku z zimną wodą, a nawet schronienia w upalne dni, w ramach budżetu został zaplanowany zakup i
montaż kontenera biurowego pełniącego właśnie tą funkcje. Do kontenera zostanie podłączony prąd.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklicznych spotkań w formie warsztatów lub konferencji z psychologami
popartych także spektaklem terapeutycznym Teatru MASKA (dwa razy). Każde spotkanie związane będzie
z innym tematem. Praca z uczestnikami warsztatów miałaby za zadanie omówienie ważnych tematów
relacji w rodzinie, wychowania dziecka, radzenia sobie z problemami na tym polu. Profilaktyka złych
zachowań społecznych, zapobieganie patologiom w rodzinie, radzenia sobie ze stresem, analiza
problemów rodzice – dzieci, a środowisko rówieśnicze. Praktyczne porady i ćwiczenia w grupach oraz
Mocniejsi w relacji
spotkania warsztatowe z dziećmi i rodzicom. Każde spotkanie będzie wymagało starannego przygotowania,
Przedszkole nr 17
Projekt staje naprzeciw rosnącemu problemowi braku komunikacji w relacji
rodzinnej - warsztaty
być może modyfikacji tematyki warsztatów, udział przynajmniej w dwóch, trzech warsztatach wezmą dzieci.
im. Koziołka Matołka
dziecko – dorosły. Celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dziecka i
wychowawcze
W naszym mieści brakuje takich spotkań dla rodziców w zakresie pomocy w trudnościach
w Raciborzu,
rodzica. Realizacja projektu jest ważna z punktu widzenia społecznego, ma na
współczesnych
wychowawczych w odniesieniu do relacji rodzic-dziecko, dziecko-rodzic. Chcemy podjąć się ważnych
ul. Jordana 6
bieżąco modelować właściwe postawy rodzicielskie.
rodziców
problemów współczesnego świata, a są nimi min.: 1. Rodzina jako podstawa prawidłowego rozwoju
dziecka, 2. Granice w wychowywaniu, 3. Jak rozmawiać na trudne tematy i odpowiadać na kłopotliwe
pytania, 4. Uczenie się dobrych relacji i komunikacji w rodzinie, 5. Charakterystyka wzajemnego słuchania
się, 6. Okresy krytyczne w rozwoju dziecka, 7. Jak łagodnie przejść przez trudne chwile w domu, w
przedszkolu, w szkole, 8. Rozpoznawanie i radzenie sobie z uczuciami i emocjami, 9. Nagrody, kary i
pochwały, Wpisywanie dziecka w role, uwalnianie od grania ról, zachęcanie dziecka do współpracy i
samodzielności.

Zejście przy
platformie do
Zaczarowanego
Ogrodu

Arboretum Bramy
Morawskiej w
Raciborzu,
ul. Markowicka 1,
Dz. Nr 76/12

Projekt polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu zejścia – skrótu przy platformie widokowej do
zaczarowanego Ogrodu w stylu górskiej ścieżki. Wzdłuż ścieżki powstanie kolekcja roślin górskich
zaprojektowana i wykonana pod nadzorem pracowników Arboretum. Ścieżka będzie dopasowana do
lokalnego ukształtowania terenu na skarpie, przeznaczona tylko dla ruchu pieszego. Projekt obejmuje
wykonanie projektu zejścia, wytyczenie ścieżki, odpowiednie ukształtowanie terenu, wykonanie ścieżki o
nawierzchni żwirowej, pobocza ograniczone krawężnikiem, w górnej, stromej części schody. Ponadto
wykonanie odwodnieni i odpowiednich umocnień w terenie na skarpie, dostarczenie oraz wykonanie
nasadzeń gatunków roślin górskich. Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Droga od głównej bramy arboretum do głównego wejścia zaczarowanego
ogrodu liczy około 900 metrów. Obecnie brakuje reprezentacyjnego zejścia do
Zaczarowanego Ogrodu. Zejście przy platformie widokowej byłoby wygodnym,
atrakcyjnym skrótem, poprawiłoby estetykę i atrakcyjność bezpośredniego
otoczenia platformy widokowej.

Zbyt duża gęstość pola elektromagnetycznego (PEM) powoduje uszkodzenia DNA w komórkach,
zaburzenia czynności układu nerwowego, spowalnia pamięć, zmienia układ odpornościowy u dzieci,
Teren Raciborza ze
wywołuje bezpłodność. Źródłami pola elektromagnetycznego są między innymi anteny nadajników sieci
szczególnym
telefonii komórkowej, TV, WIFI, montowane w naszym otoczeniu. Projekt zakłada wykonanie pomiarów
uwzględnieniem
gęstości szkodliwego pola elektromagnetycznego w Raciborzu w zakresie przynajmniej 50 MHz do 3,5
Mapa gęstości
miejsc zgromadzeń,
GHz (GSM, WIFI, TV, DECT, itd.) Pomiar przeprowadzony bez uprzedniego informowania operatorów
Projekt pokaże rzeczywistą gęstość szkodliwego pola elektromagnetycznego w
szkodliwego pola
szkół, przedszkoli, telefonii komórkowej, TV i Internetu. Wykonanie i udostępnienie w Internecie oficjalnej mapy gęstości pola
miejscach gdzie najczęściej przebywamy. Pozwoli to mieszkańcom ceniącym
elektromagnetyczneg kościołów, szpitala, lub gęstości w punktach pomiarowych z możliwością późniejszej łatwej modyfikacji mapy przez urzędników
zdrowie ograniczyć czas przebywania w miejscach o największej gęstości pola
o - elektrosmogu
rynku, placów
po dokonaniu kolejnych pomiarów. Pozwoli to na sprawdzenie gęstości pola elektromagnetycznego i
do minimum.
(WIFI, TV, GSM itd.)
zabaw, boisk,
ograniczenie przebywania w szkodliwym obszarze do minimum, a urzędnikom wskaże tereny na których
dookoła nadjników
nie powinno być kolejnych anten nadajników. Przeprowadzenie takiego pomiaru jest szczególnie istotne
TV i telefonii
przed wprowadzeniem telefonii 5G, w której gęstość pola elektromagnetycznego generowanego przez
komórkowej
nadajniki jest znacząco wyższa niż w poprzednich generacjach telefonii komórkowej, a stawianie
dodatkowych nadajników w już gęstych elektromagnetycznie miejscach może mieć katastrofalne skutki dla
zdrowia i życia mieszkańców.

Edukacja regionalna
podstawą
przywiazania i
poczucia tożsamości
z "małą ojczyzną"

Fantasatyczna
biblioteka

Biblioteka oknem na
świat pacjenta

Droga pokoju

Wiosenne
ukwiecenie miasta

TMZR, Muzeum,
RCK, Agencja
Promocji Ziemi
Raciborskiej i
Wspierania
Przedsiębiorczości
na Zamku
Piastowskim w
Raciborzu

Zakup zbiorów i sprzętu potrzebnego do realizacji założeń klubów, ich
bezpłatne udostępnienie oraz organizacja spotkań autorskich z pisarzami i
twórcami filmów odpowiadają na potrzeby licznego grona fanów gatunku
fantastyki w Raciborzu.

Projekt zakłada zakup wyposażenia, które wzbogaci ofertę biblioteki w szpitalu. Aktualnie filia nr 4 Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu udziela podstawowego wsparcia biblioterapeutycznego,
korzystając z tradycyjnych pomocy dydaktycznych. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom, projekt
Projekt odpowiada na potrzeby pacjentów Oddziału Opiekuńczo Leczniczego,
zakłada zakup przenośnych, mniejszych od standardowych urządzeń do prezentacji multimedialnych
osób mających problemy ze wzrokiem lub pacjentów z niepełnosprawnością
wykorzystywanych szczególnie w trakcie imprez organizowanych dla pacjentów Oddziału Opiekuńczo
ruchową, którzy mają utrudniony dostęp do zasobów biblioteki i do
Leczniczego, czytników książek elektronicznych pomocnych szczególnie przy niepełnosprawności
organizowanych przez nią wydarzeń kulturalnych
ruchowej oraz nowości książkowych z dużą czcionką dla osób słabo widzących. Projekt posłuży nie tylko
pacjentom, ale także pracownikom Szpitala Rejonowego w Raciborzu i wszystkim mieszkańcom
Raciborza.

Remont drogi gminnej o długości ok. 240 mb i szerokości 3,5 m obejmujący następujący zakres robót:
Przedmiotowa droga gminna poprzez wieloletni brak nakładów na jej utrzymanie
Dz. Nr 232, 592/234, wykonanie pełnej konstrukcji utwardzenia drogi o szerokości 3,5 m oraz wykonanie spadku poprzecznego i remont znajduje się w stanie niedostatecznym zagrażającym bezpieczeństwu
teren przy ogrodzie
utwardzenia drogi 2%. Konstrukcja drogi: nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 5 cm,
użytkowników. Wyremontowanie tej drogi w znacznym stopniu poprawi
"Pokój"
stabilizowana mechanicznie, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 25 cm,
możliwości korzystania z walorów rekreacyjnych, przyrodniczych i
stabilizowana mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku o frakcji 0-2 mm gr. 15 cm.
środowiskowych pobliskich terenów.

Dz. Nr 448 i 400
oraz otoczenie
platformy widokowej
przy ul. Lompy - Dz.
Nr 431/109 i
430/109

Skierowany do rodziców, studentów,
nauczycieli, dzieci z Raciborza, głównie dla
rodziców dzieci przedszkolnych i klas 1-3.
Wstęp jest wolny, udział w szkoleniach i
warsztatach jest darmowy. Warsztaty
odbywałyby się z psychologami i aktorami na
terenie Przedszkola Nr 17.

edukacyjna,
wychowawcza,
zdrowotna,
cywilizacyjna,
społeczna

11 000,00

Przyjęty do głosowania

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom
Raciborza odwiedzającym arboretum.
Wygodne zejście do ogrodu zachęci do jego
odwiedzania osoby starsze oraz całe rodziny.
Koszty po realizacji zadania: bieżące
utrzymanie ścieżki i kolekcji roślin nie będzie
generowało dodatkowych kosztów będzie się
odbywało w ramach zwykłej działalności
arboretum

rekreacyjna,
turystyczna,
zdrowotna

200 000,00

Przyjęty do głosowania

Dotyczy wszystkich mieszkańców terenu
Raciborza. Wypadałoby powtórzyć pomiary
np. raz w roku, czyli kosztem byłby kolejny
cykl pomiarowy i wprowadzenie nowych
wyników na mapę gęstości pola
elektromagnetycznego.

bezpieczeństwo
EMF,
edukacyjna,
zdrowotna

-

Przyjęty do głosowania

edukacyjna,
wychowawcza,
patriotyczna,
obywatelska

48 000,00

Przyjęty do głosowania

Z projektu skorzystają wszyscy chętni
raciborzanie, którzy są miłośnikami szeroko
pojętej fantastyki oraz osoby interesujące się
techniką filmową.

edukacyjna,
rozrywkowa,
integracyjna

31 000,00

Przyjęty do głosowania

Projekt posłuży przede wszystkim pacjentom
Szpitala Rejonowego w Raciborzu, jego
pracownikom i wszystkim mieszkańcom
Raciborza

terapeutyczna,
usługowa

10 000,00

Przyjęty do głosowania

Projekt służył będzie mieszkańcom Raciborza
m.in. użytkownikom działek przyległych
ogrodu Pokój, a więc seniorom, emerytom,
rencistom, wielopokoleniowym rodzinom z
dziećmi oraz osobom utrzymującym bliskie
relacje z wyżej wymienionymi grupami osób.
Ponadto projekt służył będzie raciborskim
rolnikom uprawiającym pobliskie pola.

infrastrukturalna,
komunikacyjna,
społeczna,
porządkowa,
estetyczna

117 000,00

Przyjęty do głosowania

estetyczna,
ekologiczna,
zdrowotna,
wizerunkowa

27 000,00

Przyjęty do głosowania

Projekt chcemy realizować w ramach działalności statutowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej
oraz jako wsparcie działań gminy w ramach zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95) z późn. zm., głównie zapisów w Rozdziale 2 (Zakres działania i
zadania gminy, art. 7.1. p. 8-9; dot. edukacji publicznej oraz kultury…). Należy nadmienić, że w rok 2020
obchodzimy 60-lecie istnienia TMZR – najstarszej tego typu organizacji w Raciborzu. Planujemy
zorganizowanie dwóch ogólnodostępnych konferencji popularnonaukowych pt. „Ziemia raciborska po I
Projekt nie generuje żadnych przyszłych
wojnie światowej – czas powstań, podziału i plebiscytu górnośląskiego” oraz pt. „200-lecie Królewskiego
kosztów, jego trwałe efekty będą służyć
Gimnazjum Ewangelickiego – jego dzieje, wpływ na rozwój miasta” oraz wybitni absolwenci. Z obydwu
Brak obiektywnej wiedzy o dziejach lokalnych utrwala wiele stereotypów,
uczniom, studentom, miłośnikom dziejów
konferencji, na które chcemy zaprosić młodzież raciborskich szkół średnich, studentów PWSZ, wszystkich fałszywych teorii i pojęć, co prowadzi do konfliktów lokalnych, często nienawiści
lokalnych , raciborzanom – czytelnikom
zainteresowanych, planujemy wydać niezbyt obszerne wydawnictwa zwarte (książki z bogatą ikonografią),
i prześladowań. Tylko ugruntowana i obiektywna wiedza o „małej ojczyźnie”
lokalnej prasy i portali internetowych,
które będą służyły trwale społeczności lokalnej. Planujemy stworzyć także serię wykładów i prezentacji
może ustrzec od pogardy dla innych, owocować poczuciem przywiązania i
badaczom, mieszkańcom partnerskich miast z
multimedialnych, z których korzystać mogliby uczniowie, studenci oraz wszyscy miłośnicy dziejów i kultury
zdrowej dumy z naszego regionu.
Niemiec oraz z zaprzyjaźnionych organizacji z
miasta. Z zebranego materiału ikonograficznego chcemy opracować dwie wystawy, które byłyby do
Anglii, Francji, Słowenii czy Czech.
zwiedzania przez wszystkich zainteresowanych w raciborskim Muzeum, na zamku lub domu kultury.
Planujemy także zorganizowanie we wrześniu 2020 roku uroczystej akademii z okazji 60 – lecia TMZR, na
którą zaproszeni będą wszyscy raciborzanie, władze miasta, członkowie innych organizacji i stowarzyszeń,
przedstawiciele władz miasta i zaprzyjaźnionych organizacji z miast partnerskich, m. in. Leverkusen. Z tej
okazji planujemy opracować drobne wydawnictwo zwarte dotyczące 60 lat działalności Towarzystwa, jego
osiągnięć, byłych i obecnych członków – miłośników szeroko podjętych dziejów naszego miasta.

Projekt ma na celu doposażenie raciborskiej biblioteki w sprzęty potrzebne dla funkcjonowania dwóch
klubów zrzeszających fanów fantastyki z Raciborza, w tym: laptopa z wejściem HDMI do wyświetlania
filmów w najwyższej jakości, zagłówki na leżaki dla komfortu siedzenia, nagłośnienie, poszerzenie
bibliotecznych zbiorów o książki, komiksy i filmy w odpowiedniej tematyce i licencję na wyświetlanie filmów.
Projekt zakłada również organizację spotkań autorskich z pisarzami oraz twórcami filmów. Społeczność
Miejska i Powiatowa
ludzi zainteresowanych tematyką fantastyki jest w Raciborzu bardzo duża, czego dowodzą doskonale
Biblioteka Publiczna
prosperujące kluby „Bastion” i Klub Gier Planszowych. Dlatego właśnie biblioteka zdecydowała się
rozszerzyć ofertę o kolejne propozycje w postaci Fantastycznego Klubu Filmowego i Fantastycznego
Klubu Książki. Organizatorzy chcą zapewnić uczestnikom jak najlepsze warunki do spotkań w postaci
odpowiedniego wyposażenia, jak również najlepszych tytułów filmów i książek z gatunku fantastyki oraz
ciekawych spotkań. Wszystkie zakupione zbiory będą ogólnodostępne dla czytelników raciborskiej
biblioteki i wszystkich mieszkańców Raciborza.

Filia nr 4 MiPBP,
ul. Gamowska 3

Defibrylatory będą służyć mieszkańcom
Raciborza (dorośli i dzieci) oraz turystom.
Aparaty AED zlokalizowane będą w każdej
dzielnicy, w centralnych punktach, by dostęp
do nich był szybki i nieograniczony. Łączny
koszt utrzymania zrealizowanego projektu
(wymiana elektrod, wymiana baterii
podtrzymującej) – 15 000,00 zł co 5 lat.

Projekt zakłada wzbogacenie roślinności miasta poprzez nasadzenia cebulek krokusów. Przewiduje
nasadzenie 7,5 tysiąca cebulek krokusów wielkokwiatowych na trawnikach zlokalizowanych wzdłuż
łącznika między ulicą Żorską a Aleją Ojca Johanesa Leppicha (przy założeniu 30 cebulek/m2) oraz
Nasadzenia uatrakcyjnią estetycznie obsadzone miejsca. Zwłaszcza otoczenie Projekt będzie służyć wszystkim mieszkańcom
nasadzenie 18 tysięcy cebulek w bezpośrednim otoczeniu platformy widokowej przy ul. Józefa Lompy.
platformy jest miejscem obecnie nie zagospodarowanym. Projekt wpisuje się Raciborza bez względu na przedział wiekowy.
Zadołowanie krokusów jest pracą prawie nieinwazyjną. Późniejsza pielęgnacja w przypadku trawników na
również w problem, o którym ostatnio szeroko się mówi – tworzenie przyjaznych Bezpośrednio wpływa na zmysły ludzkie oraz
działkach 448 i 400 nie różni się niczym od obecnej pielęgnacji. Jedynym zaleceniem, by krokusy się
miejsc dla owadów zapylających. Krokusy to wczesne rośliny pyłkodajne.
na bioróżnorodność miejskiej flory i fauny.
utrzymały jest przeprowadzenie pierwszego koszenia w sezonie nie wcześniej niż w połowie maja. W
przypadku otoczenia platformy widokowej (działki 431/109 i 430/109), zalecane jest wykoszenie obszaru
obsadzonego cebulkami 2 razy w sezonie - w połowie maja i w październiku.

13.

Zaproponowany do realizacji projekt ogólnomiejski ma za zadanie służyć mieszkańcom Raciborza, powiatu
oraz przyjezdnym gościom. Park znajduje się w centralnej części miasta i spełnia szereg ważnych funkcji.
Obecny wygląd parku nie jest zadowalający i w ocenie mieszkańców wymaga pilnych zmian. Dlatego
konieczna jest poprawa nawierzchni ścieżek spacerowych, poprawa czystości wody w miejskim stawie,
ustawienie atrakcyjnych fontann, uruchomienie nieczynnego strumienia z jego przebudową, montaż
Z miejskiej przestrzeni będą korzystać
dodatkowego kolorowego oświetlenia w okolicy ul. Opawskiej, ustawienie tablic informacyjnych na temat
wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu bez
historii parku, pomników przyrody, Dodatkowo na terenie parku mogą znaleźć się elementy małej
Poprawa funkcjonalności miejskiego parku wynika z postulatów mieszkańców.
ograniczeń wiekowych. Przebywanie wśród
Razem zmieńmy
architektury nawiązujące do miasta partnerskiego Roth lub gmin powiatu raciborskiego, w wybranych
Od dawna skarżą się na stan ścieżek, jakość i zapach wody w stawie, brak
zieleni jest korzystne z uwagi na możliwość
Park im. Miasta Roth
Park im. Miasta Roth
miejscach miejskie poidełka, dwie nowe ławki umożliwiające mamom przewijanie dzieci oraz nowe
elementów małej architektury, który sprzyja osobom korzystającym z parku.
wyciszenia, ucieczki przed upałami, hałasem i
nasadzenia krzewów ozdobnych. O celowości realizacji opisanego projektu świadczy m.in. fakt
Realizacji zadania znacząco poprawi wygląd miejskiej przestrzeni publicznej.
niekorzystnym zanieczyszczeniem powietrza.
zaplanowanej przez UM modernizacji całego oświetlenia parku. Połączenie obydwu zadań stworzy w tej
Dodatkowo buduje pozytywne relacje
części miasta bardzo atrakcyjne miejsce odpoczynku i ochrony przed upałami. Mikroklimat parku
społeczne.
połączony z obecnością wody wpływa kojąco na mieszkańców i jest miejscem chętnie odwiedzanym przez
cały rok. Park jest także siedliskiem wielu gatunków ptaków, ssaków oraz gatunków roślin. Z
doświadczenia wiemy, ze kolejne częściowe remonty oaz wymiana pojedynczych elementów nie
gwarantuje ogólnej poprawy funkcjonalności Parku im. Miasta Roth.

edukacyjna,
wypoczynkowa,
zdrowotna

448 910,00

Przyjęty do głosowania

14.

Realizacja projektu pn. „Posłuchaj w hamaku lub na leżaku, o czym szumią drzewa” stanowi swoiste
zaproszenie do wypoczynku wśród wysokiej zieleni. Codzienne sprawy, pośpiech, otaczający nas zgiełk
informacyjny, wszechobecne reklamy i hałas powodują, że we współczesnym człowieku coraz częściej
budzi się potrzeba odpoczynku z dala od miasta, często na łonie przyrody, z której dóbr szczęśliwie
możemy jeszcze korzystać. Niezaprzeczalnie kontakt z nią wpływa bardzo dobrze na ogólne
samopoczucie oraz zdrowie człowieka, co potwierdzają liczne, naukowe badania. Niemniej wyniki tych
badań, w obliczu doświadczenia poprawy samopoczucia po spacerze w raciborskim Arboretum czy w
parku, które jest zapewne udziałem niejednej Raciborzanki i niejednego Raciborzanina (być może właśnie
Arboretum Bramy
Pani/Pana), autor uznaje tutaj za zbędne. Obcowanie z przyrodą pozwala nam wyciszyć się i zrelaksować.
Morawskiej, Park im.
By relaks ten mógł być pełny, powinniśmy zadbać również o nasze nieraz umęczone ciało, które stało albo
Miasta Roth, Park
Pomimo potencjału rekreacyjnego terenów zieleni, mieszkańcy nie mogą w
Posłuchaj w hamaku
siedziało osiem godzin lub dłużej, pozwalając nam pracować „chleb”. Szczęśliwie dla pokoleń
Zamkowy, Skwer
pełni z nich korzystać z uwagi na zanieczyszczenie trawników. Przestrzeń
lub na leżaku, o czym
zamieszkujących obecny Racibórz, bogate zasoby przyrodnicze naszego miasta są na wyciągnięcie ręki.
przy Cmentarzu
publiczna wyposażona w leżaki i hamaki niweluje częściowo ten problem, które
szumią drzewa
By uatrakcyjnić wypoczynek w mieście poprzez zwiększenie jego komfortu przy jednoczesnym ożywieniu
Żołnierzy Armii
jednocześnie poprzez swoją formę i kolorystykę mogą wpłynąć na jej ożywienie.
przestrzeni publicznej i wykorzystaniu jej rekreacyjnego potencjału, zapraszam wszystkich Państwa i
Radzieckiej, Park im.
każdego z osobna, do wypoczynku wśród drzew rosnących na terenie ABM oraz raciborskich parków i
Kpt. Franciszka Stala
skwerów, na leżakach lub w hamakach, o ile tylko niniejszy projekt zyska Państwa aprobatę, o którą
uprzejmie proszę dla tych wszystkich z Państwa, którzy cenią sobie taką formę wypoczynku lub/i relaksu
(być może z książką w ręku) wśród raciborskiej ziemi. Niemniej zapraszam również do zasłuchania się w
szum drzew – jednego z głosów otaczających nas przyrody, dającego wytchnienie umysłowi, przy
jednoczesnym relaksie ciała. Być może ten odprężający głos przy akompaniamencie ptasiego śpiewu,
pozwoli oczyścić umysł, a w konsekwencji usłyszeć siebie i głos swoich może zapomnianych lub
porzuconych potrzeb lub/i marzeń, które zniknęły na horyzoncie codzienności. Życząc Państwu i sobie
dobrego wypoczynku zapraszam do rozważenia poparcia dla niniejszego projektu.

wypoczynkowa,
rekreacyjna,
zdrowotna

108 904,20

Przyjęty do głosowania

bezpieczeństwa,
podniesienia
standardów
działania, promocji
pożarnictwa,
szybkości
interweniowania

170 000,00

Przyjęty do głosowania

edukacyjna,
wypoczynkowa,
integracyjna,
poszerzenie
horyzontów,
kulturotwórcza

196 560,00

Przyjęty do głosowania

sportowa,
zdrowotna,
integracyjna,
rekreacyjna

448 234,39

Przyjęty do głosowania

15.

16.

17.

Ty głosujesz, my
ratujemy

W Raciborzu działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozlokowane są w dzielnicach miasta:
Brzeziu, Markowicach, Miedoni i Sudole. Każda z nich w wydatny sposób wspomaga zawodową straż
pożarną. Trudno sobie wyobrazić zabezpieczenie przeciwpożarowe Raciborza bez istnienia ochotniczych
formacji. Ich skuteczne działanie zależy od posiadanego wyposażenia. Mimo, że jednostki tworzą
ochotnicy, to pracują oni na profesjonalnym sprzęcie i udzielają tej samej pomocy jak ich zawodowi
druhowie. Współczesna straż pożarna w przeważającej mierze interweniuje w zdarzeniach nagłych,
Doposażenie jednostek OSP posłuży
będących skutkiem anomalii pogodowych, jak i spieszy z pierwszym ratunkiem do poszkodowanym w
bezpośrednio wszystkim działającym strażom
4 jednostki OSP
Liczba interwencji, jakich podejmują się na terenie miasta strażacy – ochotnicy
wypadkach drogowych. Służba w OSP wymaga sprzętu sprawnego i nowoczesnego. Dlatego, że służy
w mieście. Stanowi jednocześnie o
Racibórz:
oraz stopień skomplikowania działań podejmowanych przez te służby, wymaga
ratowaniu życia ludzkiego. Raciborskie straże wyruszają do akcji, łącznie od 350 do 400 razy w ciągu roku.
podniesieniu poziomu zabezpieczenia
Markowice, Brzezie,
od nich używania najnowocześniejszego i niezawodnego sprzętu. Nie wolno
Dźwięk częstych syren alarmowych to niemal codzienność tam, gdzie stacjonują jednostki. Oznacza, to, że
przeciwpożarowego oraz na wypadek nagłych
Miedonia, Sudół
oszczędzać na bezpieczeństwie, gdy stawką jest życie ludzkie.
są one niezbędne, aby raciborzanie mogli czuć się bezpiecznie w swoim mieście. Dlatego strażakom
zdarzeń pogodowych i drogowych dla całego
ochotnikom potrzebne są nożyce hydrauliczne, którymi rozcina się wraki rozbitych samochodów. Stąd
miasta.
potrzeba wyposażenia ich w skuteczne urządzenia do cięcia powalonych drzew czy zabezpieczenia
zerwanych dachów. Dla sprawnej łączności niezbędne są współczesne, cyfrowe radiotelefony. By gasić
płonące silniki hybrydowych aut straż musi mieć specjalistyczne lance gaśnicze. Potrzeb sprzętowych jest
jeszcze więcej. Racibórz potrzebuje strażaków na miarę XXI wieku, a ten poziom zapewnią im najnowsze
wyposażenie.

Projekt ma charakter kompleksowy. Dotyczy zarówno stworzenia w obecnej pracowni plastycznej małego
kina (zaadaptowania całej przestrzeni), na max 40 osób, po to by seanse kinowe mogły być realizowane
częściej niż ma to miejsce obecnie – obecna sala kinowa to również sala widowiskowa, która regularnie
jest używana, stąd seanse mogą być w określonych terminach. Kino miałoby charakter studyjny,
prezentowane będzie kino niszowe, ale też specjalny program dla dzieci – poranki kinowe w niedziele w
cyklu „Maluchy w krainie kina” – z prelekcją o kinie; filmy o sztuce; miejsce na dyskusje, spotkania,
Brak przyjaznego małego kina studyjnego dla max 40 osób gdzie można nie
Raciborskie Centrum prezentacje. Dzieci w krainie zabawy – to kolejna część projektu, która opiera się na stworzeniu przestrzeni
Interaktywna zabawa
tylko oglądać filmy, bajki ale i podyskutować, brak placu zabaw dla dzieci
Kultury, w tym DK
interaktywnej dla dzieci (fiku Miku) w m. in. Sprzęt edukacyjny dla maluchów czy grup takich jak Skaza,
z kulturą dla dzieci,
mieszkających w rejonie DK Strzecha a plac przed budynkiem nie jest w pełni
Strzecha i wybrane
Breaking w sprzęt typu boomboxy, stroje. Zakup podestów do amfiladowego budowania widowni, które
młodzieży i dorosłych
zagospodarowany, tworzenie przestrzeni kulturowych i wydarzeń –
przestrzenie miejskie będą wykorzystywane przez cały rok. Trzecim filarem projektu jest teatr – warsztaty teatralne realizowane
przeciwwaga dla kultury masowej / życia w sieci.
przez cały rok przez zaproszonych przez Tetraedr najlepszych aktorów scen niezależnych w Polsce,
którzy będą pracowali zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, dorosłymi czy seniorami. Będzie to praca nad
ciałem, głosem, emocjami, siłą przekazu, okazja do dyskusji o sztuce. Dokonania całoroczne będą
zaprezentowane na III Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym w Raciborzu – OFKA. Z projektem aktorzy
wyjdą również do szkół, by pobudzić szczególnie młodzież, żyjącą coraz częściej głównie w świecie
przestrzeni wirtualnej.

Integracyjnosportowy park
pokoleniowy

Zakres projektu obejmuje montaż 13 leżaków,
15 hamaków i 3 leżako-hamaków na terenach
zielonych tj. w Arboretum Bramy Morawskiej,
w Parki im. Miasta Roth, w Parku Zamkowym
oraz skwerze przy ul. Reymonta i przy ulicach
Warszawskiej i Matejki. Realizacja projektu
będzie służyła wypoczynkowi mieszkańców.

Dz. Nr 660/106

Dzieci (od 0,5 roku) i dzieci przedszkolnych,
dzieci szkolne, młodzież szkolna, studenci,
dorośli, seniorzy. Z walorów projektu
skorzystają nie tylko osoby przychodzące do
Raciborskiego Centrum Kultury i korzystające
z jego usług ale też dzieci, które chcą
kreatywnie spędzić czas wolny, wszyscy
mieszkańcy miasta.

Projekt dotyczy utworzenia sportowego placu zabaw w parku przy ulicy Warszawskiej i Matejki. Plac
dedykowany jest dzieciom w wieku 3-16 lat również tym, z zaburzeniami integracji sensorycznej. Obecnie
w parku funkcjonuje strefa dla młodzieży (drążki do street workout) oraz „siłownia pod chmurką”, z której
korzystają ludzie starsi. Brakuje miejsca zabaw dla dzieci. Aby zachować sportowy charakter parku
założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli na rozwój poznawczy, ruchów i
Zagospodarowanie przestrzeni parku dla
społeczny młodych użytkowników oraz terapię dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Aktywność
Obecnie brakuje w centrum miasta przestrzeni do zabaw dla dzieci starszych
dzieci w wieku 3-16: umożliwia realną
na placu zabaw sprzyja prawidłowej pracy mózgu i układu nerwowego, rozwojowi motorycznemu,
(do lat 16) oraz tych z dysfunkcjami, a także gdzie w jednym miejscu mogą się
integrację użytkowników z młodzieżą i
zapobiega otyłości, a także uczy prawidłowych nawyków aktywności fizycznej. Ponadto zabawa na placu integrować dzieci, młodzież oraz ludzie starsi. W okolicy brakuje miejsc spotkań
osobami starszymi, pozwoli na terapię i
zabaw uczy kreatywności oraz współpracy i buduje relacje z innymi dziećmi. Projekt sportowego placu
i zabaw dla rodzin z dziećmi, a park przy warszawskiej jest nie tylko na granicy
integrację dzieci z zaburzeniami integracji
zabaw zakłada stworzenie 3 stref: A – sportowej z elementami do terapii dzieci z zaburzeniami integracji
dzielnic, ale w centrum miasta.
sensorycznej z rówieśnikami, stworzy miejsce
sensorycznej (zastaw sportowy, fotele obrotowe integracyjne – 4 szt, zestaw do integracji sensorycznej – 2
spotkań i wymiany doświadczeń dla rodziców.
szt, równoważnie. Strefa zostanie ogrodzona i zostanie położona nawierzchnia bezpieczna; B- wyczynowej
z piramidą liniową 3,5m i bezpieczna nawierzchnią; C – malucha z zestawem do zabaw (zjeżdżalnie,
daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne, bujaki (4 szt), karuzela
tarczowa. Strefa zostanie ogrodzona i położona nawierzchnia bezpieczna.

ODRZUCONY

18.

Wygódka (WC) dla
psów

Parki, zieleńce w
centrum i Ostróg

Tak samo jak piaskownica dla dzieci (o wym. 3x3m boki) i wysokości 50 cm każdy bok. W jednym z boków
wejście o szerok. 1m. Pośrodku umieszczony słup drewniany fi 25 cm wysok. 2m na którym jest
umieszczona tabliczka (np. sikający Reksio).

-

Projekt będzie służył właścicielom psów i ich
pupilom. Koszt = okresowa wymiana
zabrudzonego piasku na czysty.

edukacyjna,
gospodarcza,
usługowa

-

Regulamin BO: § 8 ust. 2: Weryfikacja pod kątem zgodności z prawem
oraz obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami: §17
ust. 2 i 3 Uchwały nr XXXIV/498/2017 RMR z z dn. 29.11.2017 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Racibórz: "posiadacze zwierząt usuwają zanieczyszczenia odzwierzęce
powstałe na terenach użytku publicznego […] usunięte
zanieczyszczenia powinny być gromadzone w pojemnikach służących
do gromadzenia odpadów"
Ponadto:
Regulamin BO: §7 ust. 1, Zgłaszający składa propozycję realizacji
zadania na formularzu, w złożonym formularzu brakuje uzasadnienia, i
wartości projektu. Za mało podpisów na liście poparcia.
Nieprecyzyjne wskazanie czy projekt jest lokalny czy ogólnomiejski.

ODRZUCONY
(Odrzucony także protest)

19.

Obywatelskie
centrum edukacyjne
w Zespole Szkół
Ekonomicznych w
Raciborzu

ul. Gimnazjalna 3

Projekt ma za zadanie przygotować pomieszczenie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu do
celów konferencyjnych jako Obywatelskiego Centrum Edukacyjnego. Pomieszczenie to istniejąca aula.
Edukacja to nie tylko szkoła, to płaszczyzna spotkań różnych poglądów,
Centrum stawia sobie jako priorytet bezpłatne udostępnianie pomieszczenia ze znajdujących się tam
koncepcji i teorii. Przestrzeń taka pozwala na rozwój edukacji jak i działalności
sprzętem multimedialno – nagłośnieniowym dla wszystkich mieszkańców Raciborza na bezpłatne działania
obywatelskiej, co jest podstawą obywatelskiego społeczeństwa. Centrum ma
edukacyjne, konferencje, otwarte dni tematyczne. Centrum ma zamiar zapraszać bezpłatnie prelegentów,
skoncentrować w jednym miejscu spotkania naukowe, konferencyjne.
naukowców z różnych dziedzin edukacji. Rolą centrum może być także popularyzatorska działalność w
zakresie krzewienia kultu i wiedzy o Świątobliwej Eufemii Raciborskiej, w miejscu jej działalności.

Projekt ma służyć wszystkim mieszkańcom
Raciborza i nie będzie generował kosztów po
zakończeniu. W centrum będą prowadzone
wykłady na tematy ważne dla mieszkańców
jak ekonomia, ochrona środowiska czy nauka,
wszystko w ramach edukacji. Zakłada się
realizację tych zadań od kilku do kilkunastu w
roku.

Regulamin BO: §6 ust. 1 pkt 1: Projekt powinien dotyczyć zadań
własnych Miasta Racibórz. Organem prowadzącym dla ZSE jest Powiat
Raciborski, a nie Miasto Racibórz, w związku z czym wszelkie prace
remontowe oraz wyposażenie szkoły należą do zadań własnych powiatu
a nie gminy

edukacyjna

294 000,00

Regulamin BO: § 8 ust. 2: Weryfikacja pod kątem zgodności z prawem
oraz obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami,
Uchwała nr XXXI/454/2017 RMR z dn. 30.08.2017 r. w sprawie
przyjęcia polityki oświatowej Miasta Racibórz na lata 2017-2022, nie
obejmuje szkół średnich.
Regulamin BO: §6 ust. 1 pkt 4b: Projekt musi spełniać kryterium
ogólnodostępności dla mieszkańców Miasta Racibórz. Możliwość
korzystania przez mieszkańców z auli, oraz środków trwałych
zakupionych w ramach zadania budzi sporo wątpliwości. Szkoła jest
bowiem zamknięta dla osób postronnych i nie można dowolnie korzystać
ani z jej pomieszczeń ani ze sprzętu.

ODRZUCONY
(Nie poprawiono wniosku)

20.

Budowa kładki
rowerowej wzdłuż
Mostu Zamkowego
na rzece Odrze

Wzdłuż Mostu
Zamkowego przez
rzekę Odrę

Wybudowanie kładki rowerowej, która ciągnęłaby się równolegle do Mostu Zamkowego na rzece Odrze lub
byłaby do niego zamocowana na wspornikach. Kładka poprawi bezpieczeństwo przejazdu na rowerze
przez Most Zamkowy, zwiększy atrakcyjność turystyczną miasta, w szczególności Zamku Piastowskiego,
Parku Zamkowego i OSiR. Umożliwi bezpieczny dojazd rodzinom z dziećmi i turystom do Plaży Miejskiej,
Parku Zamkowego, Zamku Piastowskiego, ścieżki rowerowej wzdłuż wałów, nowej ścieżki rowerowej do
Rezerwatu Łężczok i dalej Nędzy, Szymocic, czy też Rud Raciborskich. Stanie się częścią bezpiecznego
ciągu komunikacyjnego pomiędzy dzielnicami Centrum i Ostróg. Umożliwi bezpieczny dojazd na rowerze
uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej
mieszkańców miasta. Dzięki temu, że część raciborzan wybierze rower zamiast samochodu jako środek
transportu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Kładka będzie służyła wszystkim
mieszkańcom miasta, jak również turystom
przejeżdżającym przez Racibórz. Poprawi
Kładka zwiększyłaby bezpieczeństwo przejazdu przez Most Zamkowy na
komunikację na rowerze między dzielnicami
rowerze. Byłaby konstrukcją ciągu ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy
Centrum i Ostróg. Poprawi komunikację do
Odrzańskiej, następnie przy pomniku Matki Polki, dalej do dzielnicy Ostróg a
Parku Zamkowego i dalej w stronę ścieżki
następnie w kierunku Łężczoka. Połączyłaby również ścieżkę rowerową, która rowerowej na wałach przeciwpowodziowych.
biegnie wzdłuż Parku Zamkowego w stronę wałów na Odrze. Poprawiłaby
Stworzy możliwość bezpiecznego dojazdu
komunikację z Zamkiem Piastowskim, Plażą Miejską i Ośrodkiem Sportu i
rodzinom udającym się na Plażę Miejską.
Rekreacji (OSiR) zwiększając ich atrakcyjność. Dzięki temu miejsca te byłby
Doskonale wpisze się w szlak wybudowanej
celem wycieczek rowerowych. Raciborzanie mogliby tam spędzać więcej czasu. już ścieżki do wałów przeciwpowodziowych do
Łężczoka. Umożliwi bezpieczny dojazd na
rowerze do szkoły uczniom Zespołu Szkół
Mechanicznych.

komunikacyjna,
turystyczna,
wypoczynkowa,
zdrowotna,
ekologiczna

Regulamin BO: §6 ust. 1 pkt 1 projekt powinien dotyczyć zadań
własnych Miasta Racibórz. Właścicielem gruntu, po którym ma
przebiegać kładka rowerowa jest Skarb Państwa. Grunt pozostaje w
trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Organy te nie
wyraziły woli realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym, w
obecnym stanie, bez pozyskania odpowiednich zezwoleń właściciela
gruntu, projekt nie może stanowić zadań własnych gminy.
448 910,00

Ponadto:
Szacowana wartość projektu wg członków zespołu ds. weryfikacji
wynosi od 2 do 5 mln złotych (porównanie z kładką nad Sanem, kładką
nad Wartą i kładką w Kartuzach). Poproszono o przedstawienie
kosztorysu realizacji przedsięwzięcia, na podstawie którego został
złożony wniosek.
Regulamin BO: §7 ust. 1 Uchwały, Zgłaszający składa propozycję
realizacji zadania na formularzu, w którym uzasadnienie realizacji
projektu oraz zakres i zastosowanie projektu powinny mieć
maksymalnie po 300 znaków. Uzasadnienie wpisane we wniosku ma
507 znaków, zaś zakres 468

ODRZUCONY
(Nie poprawiono wniosku)

21.

Bike-park Obora

Las Obora Arboretum Bramy
Morawskiej

Toalety publiczne w
Arboretum Bramy
Morawskiej

Parking przy ul.
Markowickiej w
Raciborzu - główne
wejście do lasu
Obora - Arboretum
Bramy Morawskiej
Dz. Nr 565/49

Wyprofilowanie w naturalnym terenie rowerowych kilku ścieżek zjazdowych dla rowerzystów jazdy górskiej
o różnym stopniu ciężkości – dla dzieci, początkujących i zaawansowanych zawodników jazdy
DOWNHILL.

aktywna rozrywka w naturze dla młodzieży i nie tylko, wzbogacenie atrakcji
rekreacyjnych i turystycznych Raciborza, ożywienie istniejącego zaplecza
gastronomicznego w Oborze, promocja parku Arboretum Morawskie

wszyscy mieszkańcy w wieku od 5 do 65 lat,
rowerzyści DOWNHILL z dalszych okolic
kraju oraz państw sąsiednich np. Republika
Czeska

sportowa,
rekreacyjna,
rozrywkowa,
turystyczna,
rewitalizacyjna

200 000,00

Zgłaszający, jako punkt, gdzie miałby być realizowany projekt, wskazał
Las Obora - Arboretum Bramy Morawskiej. Ze względu jednak na
specyfikę miejsca, ochronę bioróżnorodności oraz przepisy prawa BikePark nie może się tam znajdować. W związku z powyższym poproszono
o zmianę lokalizacji. W opinii wnioskodawcy w Raciborzu nie ma innego
miejsca pod realizację projektu.

ODRZUCONY
(Nie poprawiono wniosku)

22.

Arboretum Bramy Morawskiej posiada wiele atrakcji, które w ładne dni przyciągają całe rodziny chcące
spędzić czas na łonie natury. Ścieżki dydaktyczne, mini - zoo, zaczarowany ogród, plac zabaw, gród
Wszystkie osoby zwiedzające las Oborę.
średniowieczny – to tylko niektóre ciekawe miejsca tworzące magiczny las Obora. Coraz częściej z jego
Projekt rozwiąże problem braku toalet dla rosnącej liczby turystów
Dzieci i dorośli w tym osoby niepełnosprawne.
walorów korzystają osoby spoza Raciborza oraz wycieczki zorganizowane. Aby wyjść naprzeciw
odwiedzających atrakcje Arboretum Bramy Morawskiej. Wpłynie pozytywnie na Korzystanie z toalety będzie płatne (np. 1 zł).
potrzebom osób zwiedzających to miejsce poprzez niniejszy projekt chcielibyśmy sfinansować budowę
jakość świadczonych usług przez ABM.
Pieniądze te będą przeznaczane na opłaty
toalet publicznych w okolicy parkingu przed głównym wejściem do lasu przy ul. Markowickiej. Biorąc pod
związane z utrzymaniem toalet.
uwagę urok miejsca toaleta z zewnątrz przypominałaby drewnianą chatę. Planowane jest przystosowanie
obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie w przewijak dla niemowląt.

zdrowotna,
higieniczna,
usługowa,
turystyczna,
gospodarcza

150 000,00

Regulamin BO: §6 ust 1 pkt 3, projekt po jego zrealizowaniu nie może
generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich. Koszty
utrzymania publicznej toalety oscylują w granicach 100 tys. zł rocznie.
Zaproponowano alternatywne rozwiązanie tak by zapewnić
mieszkańcom toalety na tym terenie. W tym celu Miasto podjęło
działania zmierzające do zawarcia porozumienia z właścicielem
restauracji w zakresie udostępnienia mieszkańcom toalety. Do czasu
ustalenia szczegółów w ww. zakresie zaprponowano by na terenie
Arboretum ustawić toaletę typu toi – toi.

ODRZUCONY
(Nie poprawiono wniosku)

23.

Doposażenie ścieżki
Obora - Markowice o
oświetlenie, ławeczki,
kosze na śmieci

Ścieżka łącząca
parking przy
Arboretum z ulicą
Wita Stwosza

Projekt zakłada doposażenie ścieżki rekreacyjnej prowadzącej z parkingu przy Arboretum (ul. Markowicka)
Projekt powstał na życzenie osób, które korzystają ze ścieżki i ma na celu
do przejazdu kolejowego na ulicy Wita Stwosza. Inwestycja obejmuje instalację ekonomicznego
przedłużenie możliwości korzystania z niej (spacery z psem, bieganie itp.) oraz
oświetlenia, które mogłoby funkcjonować z pełną mocą w nadgodzinach od zmierzchu do godz 23:00 oraz
poprawę bezpieczeństwa w jej obrębie, w godzinach wieczornych i nocnych,
ze zmniejszonym natężeniem do świtu. Ponadto planowany jest zakup całorocznych ławek parkowych
szczególnie jesienią i zimą.
nawiązujących swym charakterem do otaczającej przyrody oraz ustawienie dodatkowych koszy na śmieci.

Nowa infrastruktura posłuży zarówno
mieszkańcom Raciborza jak i przyjezdnym
chcącym skorzystać z leśnej atmosfery po
zmierzchu. Szacowany koszt energii
elektrycznej to maksymalnie 200 zł
miesięcznie.

komunikacyjna,
porządkowa,
turystyczna,
wizerunkowa

200 000,00

Regulamin BO: §8 pkt. 2, zgłoszone projekty podlegają weryfikacji pod
względem zgodności z prawem oraz obowiązującymi w mieście planami,
politykami i programami. Punkt 1 Regulaminu Arboretum Bramy
Morawskiej stanowi zaś, że zabrania się przebywania na terenie
Arboretum od zmierzchu do świtu. Oświetlanie ścieżki jest zatem
bezpodstawne. Zasadne jest jedynie umiejscowienie punktu świetlnego
na parkingu (na początku ścieżki), gdyż z parkingu można korzystać w
dowolnych godzinach. W związku z powyższym należało zmienić nazwę
zadania, poprawić opis zadania oraz kosztorys projektu, poprzez
usunięcie z projektu realizacji oświetlenia ścieżki. Poczynione
„oszczędności” zaprpoponowano przesunąć na rzecz uporządkowania
terenu wokół ścieżki i na terenie Arboretum

PROJEKTY LOKALNE
Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

1 064 470,00

Strefa nr 1 - BRZEZIE

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

76 630,00

Suma wartości projektów zgłoszonych i zakwalifikowanych do głosowania:

76 600,00

OSP Racibórz-Brzezie posiada własny plac znajdujący się za remizą, który w ostatnich latach został
wyrównany i częściowo wybrukowany. Na części utwardzonej zostały ustawione stoliki i ławy, przy których
można przysiąść i odpocząć. Jedynym problemem jest wejście na teren tego placu, gdyż przejście przez
Jedyne dojście do placu za remizą prowadzi przez garaż, a którym są
garaż nie zawsze jest otwarte, a dróżka obok budynku remizy jest nierówna i po opadach deszczu staje się
samochody bojowe oraz sprzęt i umundurowanie. Utwardzenie wspomnianego
grzęska, co powoduje brak możliwości przejazdu, np. z wózkiem dziecięcym czy rowerem. Projekt zakłada
przejścia umożliwi swobodne, łatwe i bezpieczne przejście na plac za remizą.
zaprojektowanie, wykonanie i utwardzenia dojścia do placu rekreacyjnego poprzez wybrukowanie z kostki
betonowej, wykonanie schodów łączących przejście z placem głównym przed remizą oraz wymianę
ogrodzenia.

Plac za remizą jest miejscem spotkań
strażaków a także mieszkańców Brzezia i
organizacja
okolicy, skupionych w takich organizacjach
zawodów, festynów i
jak: OSP Brzezie, Klub Emerytów, uczniowie
spotkań.
Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola,
członkowie LKS Brzezie i innych.

1.

Utwardzenie dojścia
do placu
rekreacyjnego za
remizą OSP
Racibórz - Brzezie

2.

Teren LKS Brzezie to głównie obszar zielony, wymagający ciągłej pielęgnacji, głównie koszenia,
składający się z murawy boiska i obszernego terenu wokół. Do koszenia trawy na boisku od wielu lat
Projekt ma służyć zawodnikom klubu LKS
używamy traktorka, który z racji wieku i ciągłego wykorzystania, pomimo maksymalnej pieczy, ulega coraz
Brzezie, dzieciom tutejszej szkoły podstawowej
częstszym awariom. Odpowiednie przygotowanie boiska, szczególnie murawy, która musi spełniać
Zielonym do góry Utrzymanie obszaru boiska wymaga posiadania odpowiedniego, sprawnego
i przedszkola, mieszkańcom i gościom.
teren kubu LKS
określone wymogi jest jednym z najważniejszych zadań. Kluczową rolę odgrywa tu systematyczność,
sprzęt do utrzymania
sprzętu, który jest na bieżąco dostępny do pracy. Tablica wyników to realizacja
Przewidziane koszty po zakupie to jedynie
Brzezie, ul. Brzeska
szczególnie w koszeniu. W momencie gdy klubowy traktor – kosiarki odmawia posłuszeństwa coraz
i uatrakcyjnienia
wielu próśb kibiców i sympatyków, którzy wielokroć wspominali o tym
bieżące zakupy paliwa i materiałów
54A
częściej musimy wykonywać koszenie sprzętem prywatnym. Podobnie jest z terenami wokół boiska i płotu
boiska LKS Brzezie
praktycznym urządzeniu, które można oglądać już na wielu boiskach w okolicy.
eksploatacyjnych ew. napraw po okresie
wymagającymi koszenia kosami żyłkowymi, gdzie jesteśmy zdani tylko na dobrą wolę działających
gwarancji, które będą ponoszone w ramach
społecznie osób i ich prywatne narzędzia. W ramach uatrakcyjnienia rozgrywek chcemy zamontować
budżetu LKS.
elektryczną, zewnętrzną, boiskową tablicę wyników, na której na bieżąco wyświetlane będą informacje o
wyniku i czasie meczu.

3.

Biblioteka w Brzeziu kulturalne centrum
dzielnicy

Dz. Nr 398

Filia nr 9 MiPBP,
ul. Myśliwca 9

Projekt zakłada rozszerzenie oferty biblioteki w Brzeziu o ciekawe wydarzenia kulturalne adresowane do
różnych grup wiekowych. Aktualnie Filia nr 9 współpracuje głównie z pobliską szkołą i przedszkolem, dla
których przygotowuje lekcje biblioteczne. W dzielnicy brakuje jednakże miejsca, w którym mieszkańcy
mogliby się spotkać i wziąć udział w ciekawym wydarzeniu o charakterze kulturalnym. Dlatego w ramach
projektu planuje się organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów rękodzielniczych czy spotkań
autorskich dla dzieci. Projekt wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców i zwiększy ich szanse na
dostęp do szeroko pojętej kultury.

30 000,00

Przyjęty do głosowania

sportowa,
edukacyjna,
społęczna,
porządkowa,
organizacyjna

36 600,00

Przyjęty do głosowania

integracyjna,
kulturotwórcz,
wypoczynkowa

10 000,00

Przyjęty do głosowania

wypoczynkowa,
edukacyjna,
integracyjna

6 000,00

Przyjęty do głosowania

integrująca,
poznawcza,
sportowa,
zdrowotna,
wypoczynkowa

16 036,98

Przyjęty do głosowania

Projekt służyć będzie całej lokalnej
społeczności dzielnicy Ocice, osobom
przyjezdnym, kibicom rozgrywek sportowych
jak i szkolno-przedszkolnych. Projekt nie
będzie generował kosztów po realizacji
zadania.

sportowa,
rekreacyjna,
zdrowotna

60 000,00

Przyjęty do głosowania

Z projektu skorzystają przede wszystkim
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym w dzielnicy Brzezie
mieszkańcy dzielnicy Brzezie, w tym dzieci
odpowiada na potrzeby wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku, którzy
uczęszczające do przedszkola i szkoły a także
ze względu na znaczną odległość od centrum mają teraz utrudniony dostęp do
osoby dorosłe i seniorzy. Projekt nie będzie
ciekawych, bezpłatnych wydarzeń.
generował kosztów po jego zakończeniu.

Strefa nr 2 - OCICE

1.

Przedszkolak w
bibliotece

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

76 050,00

Suma wartości projektów zgłoszonych i zakwalifikowanych do głosowania:

82 036,98

Wychodząc naprzeciw potrzebom stale rosnącej liczbie dzieci w wieku przedszkolnym w dzielnicy Ocice,
projekt zakłada wydzielenie odpowiedniego kącika dla najmłodszych w Filii Publiczno-Szkolnej nr 3
Filia nr 3 Miejskiej i
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Kącik, w którym najmłodsi czytelnicy mogliby
Powiatowej Biblioteki wygodnie usiąść i poczytać, będzie wyjątkowym miejscem w przestrzeni biblioteki szczególnie przyjaznym
Publicznej w
dzieciom, który ma ułatwić młodym użytkownikom pierwszy kontakt z książką. Kącik zostanie wyposażony
Raciborzu
w kolorowy dywan, miękkie pufy, gry planszowe i zabawki. Z doposażenia biblioteki skorzystają przede
wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym i młodsi uczniowie szkoły podstawowej, jak również rodzice,
którzy w tym czasie będą mogli bez pośpiechu wybrać lekturę dla siebie.

Realizacja projektu zapewni komfort użytkownikom biblioteki i podniesie
standard oferowanych usług. Dzięki zakupowi odpowiedniego doposażenia
najmłodsza grupa wiekowa zyska w dzielnicy Ocice nowe miejsce nie tylko do
wypoczynku, ale także do twórczych spotkań.

Z doposażenia biblioteki skorzystają przede
wszystkim najmłodsi czytelnicy biblioteki,
dzieci uczęszczające do pobliskiego
przedszkola i wszyscy mieszkańcy dzielnicy
Ocice.

2.

Aktywna dzielnica
Ocice - zakup
sprzętu do
organizacji imprez
plenerowych

plac przy kościele
p.w. św. Józefa,
Gdańska 70

W rozrastającej siew szybkim tempie dzielnicy Ocice zauważamy brak możliwości spędzania wspólnie
przez mieszkańców wolnego czasu. Jedną ze sprawdzonych form są spotkania, festyny i biesiady
Sprzęt będzie wykorzystany w szerokim
organizowane przez lokalne środowiska takie jak: szkoła, klub piłkarski, parafia. Parafialny Zespół Caritas
zakresie podczas wszystkich imprez
realizując oczekiwania mieszkańców organizuje klika razy w roku spotkania na wolnym powietrzu.
Zakup sprzętu pozytywnie wpłynie mną atrakcyjność i ilość planowanych
plenerowych organizowanych m. in. Przez
Niezmiennie wysoka od wielu lat frekwencja świadczy o tym, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego
imprez poprzez ograniczenie kosztów związanych z wypożyczeniem sprzętu od
Parafialny zespół Caritas, LKS, szkołę,
typu imprezy. Poważną barierą przy realizacji tych przedsięwzięć jest brak sprzętu (namioty, stoły, ławy).
podmiotów zewnętrznych. Namioty zabezpieczałyby imprezy plenerowe przed przedszkole. Projekt będzie służył wszystkim
Odpłatne wypożyczanie przewyższa nasze możliwości finansowe. Zakup sprzętu: 3 namiotów
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jak również zostałyby
mieszkańcom dzielnicy zarówno dorosłym jak i
imprezowych Profiline Economy, PVC trudnopalnych, solidnej konstrukcji i wodoodpornej plandece o
wykorzystane do organizacji stoisk wystawienniczych.
dzieciom oraz przybyłym gościom. Projekt nie
wymiarach 5mx12m oraz 22 kompletów stołów z ławkami rozwiązałby nasz problem. Zakupiony sprzęt
będzie generować kosztów po realizacji
powinien służyć przez wiele lat naszej szeroko rozumianej społeczności i wspomagać organizację imprez
zadania.
plenerowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i liczby imprez organizowanych na
terenie dzielnicy integrujących naszą społeczność.

3.

Zadaszenie trybuny
na boisku sportowym
Ocice

ul. Tuwima 1,
trybuna szkolnego
boiska ZSP nr 2

Projekt ma na celu zakup oraz montaż zadaszenia dla istniejącej trybuny na boisku sportowym. Zadanie
polega na przygotowaniu dokumentacji pod wykonanie zadaszenia, przygotowanie gruntu pod montaż,
zakup oraz montaż zadaszenia. Zadaszenie umożliwi komfortowe kibicowanie rodzicom, kibicom zawodów
sportowych podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Udoskonalenie obiektów sportów to dla
dzieci oraz ich opiekunów mocny akcent do wspólnego często aktywnego spędzania wolnego czasu.

Realizacja projektu to podniesienie komfortu oglądania rozgrywek sportowych
grup młodzieżowych oraz seniorów. Złe warunki atmosferyczne nie będą stały
na przeszkodzie by dopingować sportowców.

Strefa nr 3 - SUDÓŁ / STUDZIENNA

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:
Suma wartości projektów zgłoszonych :
Suma wartości projektów zakwalifikowanych do głosowania:

1.

2.

3.

72 700,00
145 609,14
72 976,78

Adaptacja poddasza
na pomieszczenie
klasowe

Budynek szkolny mieści się przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 1 w Sudole. To sporych rozmiarów
ul. Makuszyńskiego kompleks oświatowy który został zmodernizowany w latach 80-tych. Stan techniczny obiektu ogólnie dobry
1,
pod względem konstrukcyjnym i użytkowym. Jedynie część poddasza jest nieużytkowa. Wymaga
Dz. Nr 473/2
ocieplenia dachu wyrównania ścian i podłogi, doprowadzenia instalacji elektrycznej, wodno –
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania żeby pomieszczenie zaadaptować pod pomieszczenie klasowe.

Dzięki realizacji projektu szkoła zyska nową salę lekcyjną językową która
podniesie standard funkcjonalny i wizualny szkoły

Z projektu w szczególności skorzystają dzieci
uczęszczajace do szkoły ich rodzice i
pracownicy szkoły

edukacyjna

53 958,78

Przyjęty do głosowania

Odnowienie szatni
gospodarzy LKS-u

Odnowienie szatni gospodarczy LKS – Studzienna Racibórz ul. Urbana 5a nr działki 753/98. Szatnia
gospodarczy mieści się w najstarszym budynku, który powstał na boisku LKS – Studzienna. Są to lata
siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Szatnia była zawsze na bieżąco utrzymywana w czystości i należytym
porządku. Jednakże należałoby nadać szatni nowy wystrój i blask. Chcemy w szatni zainstalować boksy z
płyt meblowych dla każdego zawodnika. Założyć nowe oświetlenie. MA nim być oszczędne oświetlenie
ledowe w podwieszonym suficie z płyt gipsowo – kartonowych. Chcemy położyć nowe płytki posadzkowe i
całość odmalować. Obok szatni mieści się łąźnia dla zawodników, która został odnowiona w 2018 roku w
ramach inicjatywy lokalnej. Prace przy remoncie tej łaźni wykonywali członkowie zarządu klubu LKS –
ul. Urbana 5a, Dz. Nr
Studzienna i zawodnicy. Wykonanie odnowienia szatni jest zasadne, aby miała takie same standardy
753/98
użytkowania jak łaźnia . Z szatni korzystają zawodnicy LKS-u Studzienna począwszy od najmłodszych
żaków, trampkarzy, juniorów i seniorów. Szatnia wykorzystywana jest także podczas organizacji turniejów
o puchar Prezydenta Miasta Racibórz, turniej im. Zbyszka Oszka. Szatnia służy zarówno dzieciom,
młodzieży jak i dorosłych. Po wykonaniu odnowienia szatni możemy uzyskać oszczędności w zużyciu
energii elektrycznej, poprzez zastosowanie oświetlenia ledowego. Projekt nie przewiduje kosztów
generowanych po wykonaniu zadania. Projekt będzie realizował funkcję sportową i zdrowotną, ponieważ
uprawianie sportu to zdrowie. Edukacyjna, gdyż prowadzi się zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Uczy ich się
pewnych zasad moralnych, kultury zachowania na boisku i poza nim.

Szatnia jest w złym stanie, jest zniszczona i trzeba ją odnowić

Projekt będzie służył piłkarzom, dzieciom,
młodzieży i dorosłym.

sportowa,
zdrowotna,
edukacyjna

14 018,00

Przyjęty do głosowania

Projekt wychodzi naprzeciw bieżącym potrzebom OSP Sudół. Służy w niej
liczna grupa ochotników. Reprezentowanie jednostki wymaga obecności w
umundurowaniu. Zakup mundurów dla formacji młodzieżowych umożliwi
podniesienie prestiżu służby najmłodszych adeptów, ich związanie się z
jednostką i ruchem OSP.

Realizacja projektu służy zaspokojeniu potrzeb
jednostki OSP Sudół, liczącej kilkadziesiąt
osób, a służącej nie tylko dzielnicy, ale i
miastu oraz powiatowi. Pełni ona funkcje
zabezpieczające, odbywa regularne kursy i
ćwiczenia. Wszędzie tam strażacy potrzebują
umundurowania koszarowego.

praktyczna,
edukacyjna,
wychowawcza,

5 000,00

Przyjęty do głosowania

Mundur buduje
strażaka

OSP Racibórz Sudół

Oficjalne umundurowanie dodaje powagi każdej służbie publicznej. Obok sztandaru i kodeksu
postepowania, to właśnie mundur stanowi kolejny symbol charakterystyczny dla danej formacji. Nie inaczej
jest w straży pożarnej. Jej ochotnicze zastępy przywiązują do tego elementu szczególną wagę. Aktualną
potrzebą jest uzupełnienie zasobów mundurów koszarowych, które służą do akcji zabezpieczających, jak
również w celach szkoleniowych i podczas ćwiczeń jednostek. Dobrze, aby mundur towarzyszył także
młodszym adeptom strażackiej sztuki. Zwykle te grupy ubrane są w jednolite dresy, ale możliwość
przywdziania swego rodzaju miniaturki „dorosłego” munduru jest dla strażackiej młodzieży dużym
wyróżnieniem. Wyposażenie grup młodzieżowych w umundurowanie to cel wychowawczy OSP Sudół. W
jednostce chcą aby od najmłodszych lat przynależności do niej każdy czuł się pełnosprawnym strażakiem.

ODRZUCONY
(Odrzucony także protest)

4.

Wesoła dolina

Projekt zakłada stworzenie strefy zabawy i sportu przyjaznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.
Miejsce to służyłoby wspólnej zabawie, integracji i aktywności. Strefa zabawy powinna być wyposażona w
huśtawkę, domek ze zjeżdżalnią i piaskownicą. Strefę sportu należałoby wyposażyć w stół do tenisa i kilka
W Sudole istnieje tylko szkolny plac zabaw, znajduje się on przy ruchliwej
ul. Czynu
urządzeń siłowni na wolnym powietrzu tj. orbitrek, wioślarz, motyl i rowerek. Cały sprzęt powinien posiadać
drodze nr 45. Dzieci chcąc się pobawić muszą przejść przez niebezpieczną
Społecznego, Dz. N.
odpowiednie atesty bezpieczeństwa. Wolną przestrzeń można zagospodarować w dwie ławeczki i kosz na ulicę, gdzie nie ma nawet bezpiecznego przejścia dla pieszych. Mała siłownia i
138
śmieci. Całość należałoby ogrodzić by stworzyć bezpieczny teren do wspólnej integracji społecznej.
mały plac zabaw z ławeczkami spełni oczekiwania mieszkańców z dziećmi.
Wskazany teren pod projekt obecnie jest zaniedbany i niewykorzystany, ale za to w bezpiecznym i
spokojnym miejscu, na którym teraz bawią się dzieci z pobliskich ulic.

Z placu zabaw korzystać będą głównie dzieci
przedszkolne i szkolne a z części sportowej
młodzież i dorośli. Wolna przestrzeń
wyposażona w ławeczki stworzy miejsce dla
osób starszych. Będzie to pierwsza taka
inwestycja w dzielnicy łącząca wszystkie
pokolenia.

integracyjna,
zdrowotna,
sportowa,
wypoczynkowa,
bezpieczeństwa

72 632,36

Regulamin BO: §8 pkt 2 Uchwały, zgłoszone projekty podlegają
weryfikacji pod kątem zgodności z prawem, w tym w szczególności
planem zagospodarowania przestrzennego. W Uchwale Nr
XLI/626/2006 RMR z dn. 29.03.2006 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w
jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu (Dz. Urz.
Woj. Śl. nr 66, poz. 1770 z 30 maja 2006 r.), działka nr 138 obręb
Sudół oznaczona jest jako I78MN – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. W związku z oznaczeniem na obszarze działki nie może
zostać wybudowany plac zabaw. Pozostałe działki mimo oznaczenia ZP
(tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem placów zabaw), nie
spełniają wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Zgodnie bowiem z § 40 ust. 3 Rozporządzenia, „Odległość placów
zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych
od linii rozgraniczających ulicę, […] powinna wynosić co najmniej 10 m”.

Strefa nr 4 - STARA WIEŚ / PROSZOWIEC / MIEDONIA

1.

2.

Doposażenie
świetlicy

Centrum integracyjne
mieszkańców Starej
Wsi

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

80 150,00

Suma wartości projektów zgłoszonych i zakwalifikowanych do głosowania :

80 150,00

Remiza OSP
Miedonia
ul. Podmiejska 21

Projekt zakłada zakup mebli do pomieszczenia świetlicy. Młodzież od tego roku korzysta z nowo powstałej Stworzenie pomieszczenia w którym młodzież będzie mogła korzystać z oferty
świetlicy, która znajduje się w pomieszczeniach budynku remizy O.S.P. Brakuje nam mebli, które poprawią
edukacyjno – kulturalnej. Dzięki temu młodzież i dzieci będą miały miejsce
warunki użytkowania pomieszczenia w związku z tym chcemy je doposażyć. Zakupione meble zwiększą
gdzie mogą bezpiecznie spędzać wolny czas. Będzie to miejsce integrowania
komfort osób które będą z tego korzystać, oraz wpłyną korzystnie na aktywność kulturalną młodzieży.
się społeczeństwa naszej dzielnicy.

Projekt jest kierowany do wszystkich
mieszkańców dzielnicy Miedonia.

sportowa,
edukacyjna,
integracyjna

12 000,00

Przyjęty do głosowania

ul. Kozielska 19

Celem projektu jest budowa miejsca, w którym czas wolny będą spędzać rodziny z dziećmi oraz
mieszkańcy w każdym wieku dzielnicy Stara Wieś/Proszowiec/Miedonia. Centrum integracyjne
znajdowałoby się na placu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. W skład projektu
wchodziłoby: edukacyjno – rekreacyjny plac zabaw, składający się z urządzeń: ścieżki dotyku, zestaw
Dzielnica Stara Wieś/Proszowiec/Miedonia jest jedną z najstarszych dzielnic
sprawnościowy oraz gry wielkoformatowe; elementy małej architektury tj. ławeczki i stoliki, które
miasta i najbardziej zaniedbaną. Przebiega przez nią droga krajowa, powodując
stanowiłyby miejsce integracji i wypoczynku dla mieszkańców; roślinność: krzewy i kwiaty, które dodadzą
duże natężenie ruchu. Brakuje miejsca, w którym mieszkańcy mogliby spędzać
pięknych zapachów, kolorów oraz naturalności naszemu projektowi. Dzieci poprzez zabawę będą
czas wolny całymi rodzinami. Wskazane miejsce projektu jest w bezpiecznym,
zdobywały umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijać będą zręczność, koordynację i sprawność
objętym monitoringiem placu szkolnym.
ruchową. Opiekunowie, rodzice, seniorzy zyskają miejsce spotkań i integracji społecznej. Projekt „Centrum
integracyjne starej wsi” będzie całorocznym, rodzinnym miejscem integracji mieszkańców dzielnicy,
umocni ich wzajemne więzi sąsiedzkie, a także stanowić będzie atrakcyjne miejsce spotkań dla wszystkich
pokoleń naszej społeczności.

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich
mieszkańców dzielnicy Stara Wieś/
Proszowiec/ Miedonia. Ze względu na
wielopokoleniowych odbiorców będzie służyć
szerokiemu gronu społeczności.

integracyjna,
edukacyjna,
prozdrowotna,
wypoczynkowa,
rekreacyjna

68 150,00

Przyjęty do głosowania

Strefa nr 5 - MARKOWICE
Łączna przydzielona pula srodków finansowych:
Suma wartości projektów zgłoszonych :
Suma wartości projektów zakwalifikowanych do głosowania:

1.

Kreatywne maluchy

72 710,00
148 116,00
79 000,00

W dzisiejszym świecie wiele dzieci wykazuje zaburzenia i problemy w obszarze integracji sensorycznej.
Naszym zadaniem, dorosłych, jest minimalizowanie ich skutków lub całkowite terapeutyczne 100%
skuteczne działanie, skierowana powinna być także pomoc do dzieci o różnych opóźnieniach
psychoruchowych. Stymulacja oparta jest na doznaniach głównie zmysłowym – dotyku, propriocepcji. Aby Ważne by dziecko z problemami sensoryki osiągnęło pełny potencjał, by przy
Przedszkole nr 17
jednak rezultaty były, są niezbędne pomoce, wyposażenie, które będzie służyło do stymulacji dotykowego, współpracy z rodzicem osiągnąć sukces. Dobrze realizowany obszar integracji
im. Koziołka Matołka
wzrokowego, węchowego. Pragniemy zaadoptować pewna przestrzeń przedszkola na taki swoisty kącik
sensorycznej wpływa na akceptację, rozwój emocjonalny, społ., wyrównuje
w Raciborzu,
manipulacyjno-sensoryczny. Byłaby ona wsparciem nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla
deficyty dz. Stworzenie warunków dla kącika sensorycznego, by zapewnić
ul. Jordana 6
przedszkolaków i ich rodziców. Niech nasi najmłodsi obywatele miasta rozwijają się prawidłowo. Za
optymalny start najmłodszym.
możliwość organizacji takiej Sali – kącika zależy bardzo Przedszkolu nr 17. Zajęcia w tym obszarze
miałyby na celu poprawę funkcjonowania dziecka, zmniejszenie lub wyeliminowanie trudności związanych
z uczeniem się w starszym wieku, dobry start w przyszłość.

2.

Emocje pełne
niespodzianek warsztaty w bibliotece

Filia nr 10 MiPBP

3.

Montaż barierek
ochronnych oraz
siedzisk na boisku
LKS 07 Markowice

Boisko piłkarskie w
Raciborzu Markowicach, ul.
Bolesława
Chrobrego - przy
"Łężczoku"

Emocje odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu każdego człowieka – zarówno dzieci jak i dorosłych.
Towarzyszą w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym. Dzieci i nie tylko one,
często mylnie odczytują emocje. Nie rozróżniają smutku, wstydu, niepokoju od złości. Boją się swoich i
cudzych uczuć. Odpowiadając na powyższe potrzeby, projekt zakłada organizację kilku warsztatów dla
Warsztaty dla dzieci oraz dorosłych mają pomóc zrozumieć, że wszystkie
dzieci i dla dorosłych o emocjach i uczuciach. Biblioteka w Markowicach prowadzi owocną współpracę z uczucia są potrzebne. Zakupione wydawnictwa dotyczące tematu będą pomocą
przedszkolem i szkołą podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1.
i podpowiedzią w zrozumieniu reakcji dzieci w codziennych kontaktach z
Zorganizowane warsztaty w ramach współpracy biblioteki z nauczycielami i rodzicami mają na celu
rówieśnikami.
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. Spotkania mają pomóc zrozumieć dzieciom, ale i
dorosłym, że wszystkie uczucia są potrzebne. Warsztaty prowadzą: Wojciech Kołyszko i Jovanka
Tomaszewska oraz Agnieszka Zimnowodzka.

Dostawa i montaż siedzisk dwurzędowych (2x40 miejsc – kolor niebieski) przez producenta. Dostawa
siedzisk jednorzędowych 8 miejscowych (4 szt. – kolor niebieski) przez producenta. Osadzenie siedzisk
jednorzędowych (4 szt.) Dostawa przez producenta oraz montaż prefabrykatów metalowych (poręcze
stalowe z rur kolor niebieski) – 30 szt. – 60 mb – wykonany w ramach projektu.

Wykonanie miejsc siedzących dla kibiców, poprawa bezpieczeństwa
zawodników i kibiców na obiekcie, dostosowanie współczesnych standardów
siedzisk zgodnych z wymogami PZPN, dopuszczenie do rozgrywek piłkarskich
boiska przy „Łężczoku”.

Adresatami projektu są dzieci przedszkolne,
będą uczestnikami w zajęciach
terapeutycznych, indywidualnych, plastycznosensorycznych, zab. indywidualnej. Celem jest
pomoc w poprawie funkcjonowania w zakresie
koncentracji, równowag, motoryki małej i
dużej, wyeliminowanie trudności rozwojowych.

rekreacyjna,
kreatywna,
sensoryczna,
edukacyjna

30 000,00

Przyjęty do głosowania

Na realizacji projektu skorzystają przede
wszystkim wychowankowie przedszkola,
uczniowie klas wczesnoszkolnych,
nauczyciele oraz rodzice dzieci w dzielnicy
Markowice.

edukacyjna,
kulturalna,
społeczna,
rozwojowa,
poznawcza

7 000,00

Przyjęty do głosowania

Projekt służyć będzie grupie ok. 200 osób
składających się z dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców dzielnicy Markowice
uczestniczących w zajęciach i zawodach
sportowych. Ponadto z oferty sportowo –
rekreacyjnej Klubu korzysta co roku przeszło
2000 mieszkańców dzielnicy jako kibice czy
uczestnicy imprez sportowo – rekreacyjnych.

sportowa,
szkoleniowa,
zdrowotna,
wychowawcza,
kreatywna

42 000,00

Przyjęty do głosowania

ODRZUCONY

4.

Poprawa
bezpieczeństw
wybiegu dla psów

ul. Komunlane 9
dz. nr 811/46

Projekt jest niezbędnie potrzebny dla
Głównym założeniem projektu jest wyburzenie istniejącego płotu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt
zapewnienia bezpiecznego korzystania przez
w Raciborzu, który zagraża bezpieczeństwu przebywających w schronisku i na wybiegu za schroniskiem
mieszkańców Raciborza z wybiegu dla psów
zwierząt, pracownikom schroniska, wolontariuszom spacerującym z pieskami ze schroniska jak i
Płot ogradzający schronisko dla bezdomnych zwierząt od wybiegu jest w
jak i dla pracowników schroniska i zwierząt ze
mieszkańcom Raciborza korzystającym ze swoimi pupilami z tego wybiegu. Następnie w miejscu
fatalnym stanie i grozi zawaleniem. Poza tym teren wokół pawilonu dla psów na
schroniska. Jedyny koszt jaki będzie
wyburzonego płotu zostanie postawione nowe bezpieczne ogrodzenie. Poza tym celem poprawy
wybiegu jest bardzo nierówny i brak jest chodnika prowadzącego do pawilonu.
generowany po realizacji zadania to koszt
bezpieczeństwa na wybiegu przy pawilonie dla psów zostanie wyrównany teren wokół i położony nowy
ścinania trawy latem. Myślę, że schronisko
chodnik prowadzący do pawilonu.
może wziąć ten obowiązek na siebie, więc nie
przewiduje się żadnych kosztów z tego tytułu.

bezpieczeństwa,
wypoczynkowa,
rekreacyjna

19 116,00

Regulamin BO: §7 ust. 1, każdy zgłaszający może zgłosić w danej edycji
budżetu obywatelskiego jeden projekt lokalny właściwy dla swojej strefy
zamieszkania i jeden projekt ogólnomiejski. Projekt pn. został zgłoszony
w ramach strefy nr 5 (Markowice), faktycznie umiejscowiony jest w
strefie nr 11 (Ostróg), zaś Zgłaszający mieszka w strefie nr 10
(Centrum). Co do zasady projekt powinien być zakwalifikowany jako
ogólnomiejski (w mieście jest tylko 1 schronisko, które odwiedzają
wszyscy mieszkańcy). Wnioskodawca zgłosił jednak inny projekt
ogólnomiejski. Zgodnie zaś z §9 ust. 4 w ramach korekty wniosku, nie
można zmieniać Zgłaszajacego.
Ponadto:
Regulamin BO: §7 ust. 1, Zgłaszający składa propozycję realizacji
zadania na formularzu, w którym uzasadnienie zawiera max. 300
znaków. Uzasadnienie wpisane we wniosku liczy 327 znaków.

5.

Remonr ciągu pieszo
- rowerowego od ul.
Babickiej do ul.
Odrodzenia

Głównym założeniem projektu jest remont istniejącej drogi polnej łączącej ulicę Babicką z ulicą Odrodzenia
i przystosowanie jej do ruchu pieszo – rowerowego. Projekt obejmuje rozłożenie materiału frezowanego na
działkach, które na dzień dzisiejszy służą wszystkim mieszkańcom, a które ze względu na ich stan w
większej części roku nie są możliwe do eksploatacji. W porach deszczowych są ogromne dziury i kałuże,
co powoduje, że nie da się przejść, natomiast podczas suszy są tak ogromne koleiny, że przejście również
jest mocno utrudnione. Największy problem mają rodzice z małymi dziećmi, którzy nie maja szans na
przejście z wózkami, czy dzieci, które teraz nie mogą pojechać rowerami do szkoły. Należy zauważyć, że Głównym problemem mieszkańców ulic położonych przy ulicy Odrodzenia jest
wyremontowanie odcinka łączącego 2 części Markowic i wyłożenie sfrezowanym asfaltem sprawi, że
brak możliwości dostania się pieszo lub rowerem do pozostałej części
część Markowic do tej pory odłączona skutecznie od reszty dzielnicy, będzie mogła zostać jej częścią.
Markowic. Mieszkańcy tych ulic są odcięci od reszty dzielnicy i nie mają
Istotnym jest fakt, że ten ciąg, na chwilę obecną, jest jedynym bezpiecznym przejściem łączącym dwie
możliwości bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się.
części Markowic. Coraz więcej ludzi biega, jeździ na rowerach i spaceruje. Proponowany ciąg pieszo –
rowerowy da mieszkańcom możliwość swobodnego przemieszczania się. W okolicach ul. Odrodzenia,
buduje się coraz więcej domów, przybywa mieszkańców, przybywa dzieci. Do tej pory rodzice są zmuszeni
zawozić swoje dzieci do szkoły czy przedszkola samochodami. Nie ma chodnika, nie ma bezpiecznej
infrastruktury. Wyłożenie drogi frezem, ułatwi życie mieszkańcom, pozwoli na lepsze funkcjonowanie,
sprawi, że dzieci będą się ruszały.

ODRZUCONY

Projekt ma ogromne znaczenie dla
społeczeństwa. W chwili obecnej nie ma
bezpiecznego połączenia pomiędzy centralną
częścią Markowic a częścią położoną w
okolicach ulicy Odrodzenia (Słoneczny Stok,
Tęczowa, Wrzosowa itp.). Projekt będzie
służył wszystkim mieszkańcom Markowic.

społeczna,
rekreacyjna,
sportowa

50 000,00

Projekt będzie służył najmłodszym
mieszkańcom centrum Raciborza a
szczególnie lokalnej społeczności. Nowe
zagospodarowanie przestrzeni umożliwi
spędzanie czasu na wolnym powietrzu
podczas zabawy na bezpiecznych
urządzeniach zabawowych, zwiększając
komunikatywność między mieszkańcami, jak
również poprawi estetykę tej części miasta.

zabawowa,
rekreacyjna,
integracyjna,
wypoczynkowa,
estetyczna

87 201,50

Przyjęty do głosowania

Z ustawionych przy ul. Starowiejskiej tablic
świetlnych informujących o przekroczeniu
prędkości prewencyjne będą działać na
kierujących pojazdami. Zapewniają
bezpieczeństwo rodzicom i ich małoletnim
dzieciom, pracownikom okolicznych firm oraz
mieszkańcom.

edukacyjna,
prewencyjna

40 000,00

Przyjęty do głosowania

Filia nr 8 MiPBP

Projekt zakłada uzupełnienie wyposażenia biblioteki poprzez zakup sprzętu pomagającego w
przeprowadzeniu lekcji bibliotecznych i spotkań. Biblioteka ma swoją siedzibę na terenie Szkoły
Zakupiony sprzęt posłuży uczniom Szkoły
Zakup sprzętów takich jak rzutnik, laptop i ekran pozwoli uzupełnić zajęcia o
Podstawowej nr 18. Dla uczniów prowadzone są systematycznie lekcje biblioteczne. Dzięki zakupionemu
Podstawowej nr 18 przy ulicy Żorskiej oraz
prezentacje multimedialne, co korzystnie wpłynie na ich atrakcyjność. Zakup
sprzętowi, lekcje będzie można uzupełnić o prezentacje multimedialne, które uatrakcyjnią zajęcia. Projekt
mieszkańcom dzielnicy. Z książek z dużą
książek z dużą czcionką będzie odpowiedzią na potrzeby starszych czytelników
zakłada również uzupełnienie księgozbioru filii o książki z dużą czcionką, o które pyta coraz większa grupa
czcionką skorzystają starsi czytelnicy a z gier
a zakup gier planszowych przyciągnie do biblioteki dzieci i młodzież.
starszych czytelników oraz gry planszowe, które będą służyły uczniom szkoły spędzającym wolne godziny
planszowych młodsi użytkownicy.
lekcyjne i czas na przerwach.

edukacyjna,
integracyjna,
usługowa

13 300,00

Przyjęty do głosowania

Garaże przy ul.
Żorskiej i ul.
Opawskiej

W obrębie ulicy Żorskiej i ul. Opawskiej znajdują się liczne garaże użytkowane przez mieszkańców
okolicznych osiedli. Niestety nie pomyślano o ustawieniu odpowiedniego oświetlenia, które zapewni
wygodne użytkowanie oraz bezpieczeństwo. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym teren ten jest
niedoświetlony. Przejście między garażami prowadzi m.in. do pobliskiego przystanku komunikacji
autobusowej oraz odległych dzielnic Studziennej lub Sudół. Wspomniana lokalizacja umożliwia dojście do
miejsc zamieszkania, pracy, nauki, ogrodów działkowych i wspomnianych garaży. Garaże wykorzystywane
są przez osoby w różnym wieku. Niestety do dnia dzisiejszego teren między garażami nie doczekał się
wspomnianego oświetlenia. Z uwag płynących od mieszkańców jednoznacznie wynika, że w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z garaży i dojścia do przystanku komunikacji
publicznej potrzebna jest realizacja powyższego projektu lokalnego, która m.in. umożliwi bezpieczne
korzystanie z licznych w tej części osiedla garaży, przystanku i odległych dzielnic.

Dz. Nr 749, 1784,
665, 713

Regulamin BO: §6 ust. 2 ostatecznej wyceny projektów dokonuje zespół
ds. weryfikacji. Zgłoszony projekt został wyceniony przez zespół na 200
000,00 zł. Wskazana droga stanowi bowiem drogę transportu rolnego i
jej realizacja wymaga zachowania odpowiednich parametrów
technicznych. Kwota ta znaczoąco przewyższa pulę środków dostepną
dla dzielnicy Markowice.

Strefa nr 6 - ŁĄKOWA / WANDY / 1-go MAJA i OKOLICE
Łączna przydzielona pula srodków finansowych:
Suma wartości projektów zgłoszonych i zakwalifikowanych do głosowania:

1.

Odbudowa miejsca
zabaw dla dzieci i
integracji
mieszkańców

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci zamieszkujących ulice ks. Staszica, T.
Kościuszki, gen. Bema i dra Rostka poprzez umiejscowienie kilku urządzeń zabawowych. Aktualne
podwórko stanowiące centrum okolicznych budynków nie pełni żadnej określonej funkcji. Wyżej wskazana
działka pozostaje we własności i administrowaniu przez Wspólnotę Mieszkaniową 19,17,21. Do niedawna
na działkach znajdowało się kilka urządzeń zabawowych, z których stale korzystały dzieci zamieszkujące
okoliczne budynki. Jednak ze względu na wiek tych urządzeń a przede wszystkim ze względu na
bezpieczeństwo użytkowników zostały zdemontowane. Aktualny stan zagospodarowania obrazują
załączone zdjęcia nr 1,2,3,4, przedstawiające pozostałą po wcześniejszym placu zabaw piaskownicę, z
Podwórko
której korzystają głównie zwierzęta w celach fizjologicznych i kilka ławek załącznik 1,2,3,4. Marzeniem
wewnętrzne ulic: ks.
dzieci oraz rodziców zamieszkujących otaczające podwórko budynki jest zagospodarowanie tego miejsca i
Staszica, T.
stworzenie rodzinnego, bezpiecznego miejsca zabaw i rekreacji. W ramach realizacji projektu proponujemy
Kościuszki, ge.
zamontowanie bezpiecznych i certyfikowanych urządzeń zabawowych, zgodnie z zaproponowanym w
Bema i dra Rostka,
załączniku nr 17 rozmieszczeniem: zestaw zabawowy metalowy składający się m.in. z elementów
Dz. Nr 3821/175,
zręcznościowych, edukacyjnych i zjeżdżalni, huśtawka podwójna i bocianie gniazdo, z tym, że zamiast
3822/175, 3823/175
dwóch siedzisk płaskich proponuje się zamontowanie jednego siedziska z łańcuszkiem, karuzela
krzyżowa, bujak koniczynka, dwie ławki z oparciem . Przedstawiony projekt został przygotowany w oparciu
o ofertę doświadczonej firmy z Lublina, oferującą urządzenia trwałe i bezpieczne a tym samym w
konkurencyjnych cenach, która stanowi podstawę planowania i szacowania kosztów projektu.
Zaproponowane rozwiązania nie powodują konieczności wycinania obecnych drzew i krzewów.
Zakładamy, że w konsekwencji realizacja projektu będzie tańsza, natomiast w celu uniknięcia dodatkowych
kosztów zakładamy utrzymanie podłoża trawiastego. Nowe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej będzie
sprzyjało integracji lokalnej społeczności.

113 950,00
87 201,50

Potrzeba realizacji projektu wynika z postulatów mieszkańców okolicznych
budynków. Z powodu braku miejsca umożliwiającego bezpieczne spędzanie
czasu na zabawie mieszkańcy zmuszeni są korzystać z obleganego placu
zabaw w Parku Roth lub oddalonych o 1,5 km placu zabaw na Placu
Bohaterów Westerplatte czy Szkole Podstawowej Nr 15.

Strefa nr 7 - NOWE ZAGRODY i OKOLICE

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

120 680,00

Suma wartości projektów zgłoszonych :

133 300,00

Suma wartości projektów zakwalifikowanych do głosowania:

1.

Bezpiczna
starowiejska

2.

Uatrakcyjnienie
oferty biblioteki przy
Żorskiej

3.

Ekologiczne
oświetlenie garaży
przy ulicy Żorskiej

DK 45, ul.
Starowiejska

53 300,00

Zaproponowany do realizacji projekt lokalny to monitoring prędkości – radarowy wyświetlacz prędkości
będący prewencyjnym systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonym na drogi publiczne.
Monitoring ma za zadanie służyć mieszkańcom Racibórz, powiatu oraz kierowcom poruszającym się drogą
DK 45. Prewencyjne radary instalowane są w większości krajów europejskich. Stosowane są jako
skuteczne narzędzia do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości i stały się ciekawą alternatywą dla
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych oraz ograniczenia prędkości
typowych fotoradarów. O celowości realizacji opisanego projektu świadczy m.in. fakt powtarzających siew
pojazdów samochodowych na ulicy Starowiejskiej wynika z postulatów
okolicy przedszkola „Stokrotka” niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Z danych funkcjonariuszy policji
mieszkańców, rodziców małoletnich dzieci i pracowników zakładów. Nagminne
wynika, że tylko w ostatnich miesiącach miało miejsce 5 zdarzeń – ostatnie w miesiącu kwietniu 2019
łamanie prędkości powoduje kolizje i niebezpieczne zdarzenia drogowe.
roku. Projekt zakładał, że w wskazanym miejscu stanie radarowy wyświetlacz prędkości sprzężonych z
tablicami świetlnymi, na których wyświetlana będzie prędkość samochodów zbliżających się do przejścia
dla pieszych. Powyższe instalacje powinny stanąć przy przedszkolu, co ma zauważalnie poprawić
bezpieczeństwo korzystających z przejścia dla dzieci, pracowników zakładu, działkowców oraz
mieszkańców dzielnicy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w sferze bezpieczeństwa
oraz sprawnej komunikacji, zaproponowana realizacja oświetlenia jest
optymalnym rozwiązaniem. Pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i wygodę
osobom korzystającym z garaży.

Ustawienie w tym miejscu lamp
oświetleniowych uczyni bezpiecznym
codzienny spacer, dojście mieszkańców do
pracy, miejsca zamieszkania, nauki lub
komunikację samochodową. Zapewni
możliwość bezpiecznego korzystania z garaży.

ODRZUCONY

bezpieczeństwa

80 000,00

Regulamin BO: §8 ust. 2 oraz §6 ust. 1 pkt 1, zgłoszony projekt musi
być zgodny z prawem, obowiązującymi w mieście planami, politykami i
programami, projekt powinien również dotyczyć zadań własnych gminy.
Ustawa Prawo energetyczne nie zalicza do zadań własnych gminy
finansowania oświetlenia terenów garaży.

Strefa nr 8 - POLNA / POMNIKOWA / OPAWSKA - KONIEC i OKOLICE

1.

2.

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

101 230,00

Suma wartości projektów zgłoszonych i zakwalifikowanych do głosowania :

313 249,00

Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu wzdłuż budynków przy ul.
Dz. Nr 3524/68,
Miechowskiej 11 oraz 13-15 z kostki brukowej oraz płyt ażurowych. Obecnie teren nie posiada miejsc
Zrealizowanie projektu zlikwiduje problem z miejscami parkingowymi na osiedlu,
Rewitalizacja terenu 3145/63, 2431/68, parkingowych dla mieszkańców, którzy parkują samochody na terenie zielonym, na którym powstają dziury
poprawi komunikację oraz znacząco poprawi estetykę całego terenu jak
przy ul. Miechowskiej ul. Miechowska 11,
i koleiny. Sytuacja spiętrza się podczas opadów deszczu oraz wiosennych roztopów, gdzie w koleinach i
również bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt nie będzie generował kosztów
13-15
dziurach tworzą się kałuże oraz błoto, utrudniając jednocześnie poruszanie się mieszkańcom na
utrzymania w kolejnych latach.
podwórku.

Świat Disneya w
Raciborzu, czyli plac
zabaw na Polnej

3.

Plac seniora wypoczynek i
integracja

4.

Wiaty rowerowe przy
SP 15

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy
budynków przy ul. Miechowskiej jak również
okolicznych budynków.

społeczna,
komunikacyjna,
porządkowa,
estetyczna

101 230,00

Przyjęty do głosowania

Projekt ma służyć dzieciom i młodzieży w
różnym wieku. Ławki, stolik z grami
przewidziano dla rodziców czy dziadków,
którzy sprawując opiekę nad dziećmi będą
mieli okazję nawiązania kontaktów
międzysądziedzkich. Wspólnota zobowiązuje
się do pokrycia kosztów eksploatacji po
realizacji projektu.

rozrywkowa,
socjalizacyjna,
rozwojowa,
prozdrowotna,
sportowa

101 230,00

Przyjęty do głosowania

Projekt polega na stworzeniu miejsca pełniącego funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną dla dorosłych i
seniorów poprzez: przygotowanie, uporządkowanie i wyrównanie terenu pod planowany projekt; załadunek
i wywóz zalegającej góry ziemi w celu zwiększenia obszaru objętego projektem; brukowanie i utwardzenie
miejsc do tego koniecznych (np. siłownia, inne); zamontowanie na stałe na terenie utwardzonym,
Projekt będzie służył ogółowi mieszkańców a
wygodnych i trwałych ławek drewnianych z oparciem; zamontowanie na stałe na terenie utwardzonym,
Projekt poprawi ofertę wypoczynkowo – rekreacyjną okolicznym mieszkańcom.
szczególnie: osobom starszym, osobom
ul. Miechowska, Dz.
wygodnych i trwałych ławek drewnianych z oparciem; zamontowanie na stałe na terenie utwardzonym
Bloki mieszkalne wokół placu nie są wyposażone w balkony. Przylegający do
niepełnosprawnym, osobom dorosłym,
Nr 3145/63 i
huśtawek ogrodowych z zadaszeniem (wykonanych z trwałych, wytrzymałych na zmienne warunki
budynków plac wraz z planowanymi instalacjami stworzą przysłowiowe „okno”
młodzieży. Koszty generowane przez projekt
3524/68
atmosferyczne elementów); zamontowanie na podłożu wybrukowanym elementów siłowni zewnętrznej z
dla osiedla, proponując (zwłaszcza ludziom starszym i samotnym) zdrowy
związane będą z konserwacją oraz ewentualną
uwzględnieniem potrzeb osób starszych (planowane elementy siłowni maja na celu poprawić sprawność i
wypoczynek i integrację.
naprawą instalacji
kondycje fizyczną mieszkańców); dosadzenie drzew liściastych niskopiennych z gatunków nie
wywołujących alergie; prześwietlenie dzikorosnących drzew. Wymienione czynności mają spowodować
zagospodarowanie terenu tak, aby korzystanie z zamontowanych ławek, huśtawek i siłowni w otoczeniu
zieleni poprawiło komfort życia mieszkańcom.

wypoczynkowa,
sportowa,
zdrowotna,
integracyjna

80 900,00

Przyjęty do głosowania

Projekt dedykowany jest uczniom jak i
Realizacja projektu rozwiąże problem rowerzystów, którzy często borykają się z
pracownikom szkoły, a także wszystkim
nagłą zmianą warunków atmosferycznych. Pomoże zabezpieczyć rowery przed rowerzystom korzystającym z Orlika. Projekt
deszczem.
nie wymaga nakładu finansowego po realizacji
zadania.

sportowa,
wypoczynkowa

29 889,00

Przyjęty do głosowania

ul. Polna,
Dz. Nr 3463/52

Dz. Nr 544/74 i
867/75

Plac zabaw pomiędzy ulicami Polną a Pomnikową w Raciborzu to upragnione miejsce dla rodzin z dziećmi
z całego osiedla. Od lat mieszkańcy marzą o kąciku zabaw dla swoich pociech. Dotąd wraz z innymi
rodzicami udajemy się na inne osiedla w Raciborzu, by tam móc skorzystać z urządzeń, dzięki którym
nasze dzieci rozwijają się, integrują i miło spędzają dzieciństwo. Jest to jednak sporym utrudnieniem. Plac
zabaw na Polnej jest bardzo pożądany i spełniłby marzenie niejednego malucha. Chcielibyśmy, by tak
długo wyczekiwany plac zabaw był wyjątkowy, wyróżniał się na tle pozostałych w naszym mieście.
Sugerując się opinią i zachciankami dedykowanych odbiorców przedsięwzięcia, wnioskujemy, by miał w
sobie elementy związane ze światem Walta Disneya (np. naklejki, emblematy, kolorystyka itp.). NA
urządzeniach, na zamku ze zjeżdżalniami mogłyby pojawić się znane dzieciom z bajek postacie takie jak
Myszka Mickey, Myszka Minnie, Kaczor Donald, Goofy lub inne. To ulubieńcy naszych maluchów! Dzięki
wprowadzeniu elementów z bajek, plac zabaw pomiędzy 10-piętrowymi wieżowcami Polnej i Pomnikowej, w
tej surowej scenerii, gdzie brak zieleni i gdzie krajobraz tworzą jedynie wysokie zabudowania, niezwykle
rozbudziłby dziecięce zainteresowanie, wyobraźnię, pomógłby naszym pociechom poczuć się jak w bajce.
Nasz projekt zakłada realizację urządzeń dla dzieci w różnym wieku, od najmłodszych po młodzież, która
nie ma możliwości rozwoju ruchowego ani miejsca do spotkań na naszym osiedl, dlatego też wolny czas
spędza w domach/ mieszkaniach przy komputerach bądź z telefonami w dłoniach. Wierzymy w to, że
właśnie tu powstanie prawdziwy Disney’owski raj dla dzieci, z którego wszyscy mieszkańcy osiedla będą
dumni!

Projekt zakłada montaż 2 wiat rowerowych przy wejściu głównym do szkoły nr 15 oraz przy wejściu na
Orlik. Obecnie przy szkole zamontowane są stojaki na rowery. Postawienie wiat pomoże zabezpieczyć
jednoślady przed deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Można wykorzystać
istniejące stojaki.

Na osiedlu Polna/Pomnikowa w ostatnich latach zamieszkało wiele rodzin z
małymi dziećmi. Najmłodsi nie maja tu jednak żadnego miejsca na zabawę,
żadnych urządzeń, huśtawek, dosłownie nic. Dzieci i młodzież nudzą się w
mieszkaniach i marzą o placu zabaw oraz miejscu integracji z innymi.

Strefa nr 9 - PŁONIA / OBORA

1.

Bezpieczny plac
zabaw

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

68 590,00

Suma wartości projektów zgłoszonych i zakwalifikowanych do głosowania :

74 500,00

Dz. Nr 1187/341

Plac zabaw znajduje się w okolicy ruchliwej drogi zostanie częściowo ogrodzony z wykorzystaniem
ogrodzenia panelowego (Planowane miejsce zabudowania ogrodzenia zostało naniesione na mapie
dołączonej do projektu). Zamontowana zostanie furtka uwzględniająca potrzebę wjazdu służb
komunalnych na wskazany teren. Plac zostanie uporządkowany tzn. usunięcie dziko rosnących krzewów
pozostałości po starych sprzętach do zabawy.

327 znaków

Projekt będzie służył zarówno rodzicom z
dziećmi jak i samym dzieciom dzielnicy Płonia.
Nie przewiduję by projekt generował w
przyszłości koszty.

wypoczynkowa,
rekreacyjna,
sportowa,
edukacyjna

10 000,00

Przyjęty do głosowania

Festyn jest okazją do wymiany poglądów oraz integracji społecznej
mieszkańców. W codziennym życiu trudno znaleźć czas na takie spotkanie.
Wyjazdy seniorów na wydarzenia kulturalne oraz wycieczki turystyczne
pozytywnie wpływają na ich aktywność w lokalnej społeczności.

Festyn rodzinny jest organizowany dla
mieszkańców w każdym wieku. Wyjazdy będą
skierowane głównie dla osób starszych,
seniorów naszych dzielnic. Brak kosztów
generowanych po realizacji projektu.

rekreacyjna,
edukacyjna,
integracyjna,
kulturotwórcza

15 000,00

Przyjęty do głosowania

Projekt zakłada promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez
organizację spotkań z autorami książek.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży
uczęszczających do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Raciborzu.

edukacyjna,
promująca
czytelnictwo

4 500,00

Przyjęty do głosowania

sportowa,
wypoczynkowa,
zdrowotna,
edukacyjna,
rekreacyjna

45 000,00

Przyjęty do głosowania

2.

Od malucha do
seniora

ul. Markowica 1,
terene kempingu
Obora

Projekt „Od malucha do seniora” ma na celu integrowanie i aktywizowanie mieszkańców dzielnic Obora i
Płonia. W okresie letnim na terenie kempingu na osiedlu Obora, odbędzie się festyn rodzinny, wypełniony
atrakcjami np. ognisko, gry i zabawy dla dzieci, oprawa muzyczna, poczęstunek. W ciągu całego roku
zaplanowany jest cykl wyjazdów seniorów z obu dzielnic, na wydarzenia kulturalne tj. koncerty,
przedstawienia teatralne, kabaretowe itp. Program będzie dostosowany do oferty placówek kulturalnych na
terenie naszego miasta. W zależności od repertuaru z wyjazdu skorzystać mogą również dzieci.
Zorganizowana będzie również wycieczka turystyczna dla chętnych mieszkańców na terenie miasta,
prezentacja ciekawych miejsc w Raciborzu połączona z posiłkiem.

3.

Spotkania z
ulubionymi pisarzami
w bibliotece

Filia nr 5 MiPBP

Projekt zakłada promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację spotkań autorskich.
Spotkania pozwolą na kształtowanie kultury czytelniczej, która stanowi niepowtarzalną wartość w rozwoju i
funkcjonowaniu społecznym jednostki. Bibliotece przypada szczególna rola w tym procesie i jako miejsce
styczności z książką jest naturalnym wyborem dla takich spotkań. W spotkaniach wezmą udział zarówno
dzieci z Przedszkola nr 2, jak i uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Noblistów Polskich.

4.

Doposażenie placu
zabaw. Radosny
dzień w ZSP nr 3

ZSP nr 3,
ul. Sudecka 2

Projekt składa się z dwóch części: 1. Plac zabaw. Istniejący plac zabaw powstał kilka lat temu i jego
obecny wygląd i stan (mimo remontów i systematycznego doposażania) nie jest zadowalający i wymaga
zmian – doposażenia, unowocześnienia, wymiany niektórych przestarzałych już urządzeń, tak żeby był
W trakcie trwania zajęć przedszkolnych będzie
miejscem ciągle atrakcyjnym. Dzięki temu mali mieszkańcy dzielnicy Płonia i Obora zyskają
służył dzieciom z ZSP nr 3, a po godzinach
Realizacja projektu wynika z potrzeby zapewnienia możliwości bezpiecznego i
atrakcyjniejsze i jeszcze bardziej bezpieczne miejsce do zabawy. Dzieci będą mogły trenować swoje ciało,
pracy placówki, będzie ogólnodostępny dla
atrakcyjnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Stan placu
rozwijać wyobraźnię oraz umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy. Plac zabaw przysłuży
małych mieszkańców dzielnicy Płonia i Obora
zabaw nie jest zadowalający i wymaga zmian. Organizacja Dnia Dziecka
się też integracji lokalnej społeczności. Z placu zabaw będą korzystać wszystkie dzieci bez ograniczeń
oraz ich rodziców i opiekunów. Atrakcje na
zaspokoi potrzebę zabawy, wspólnego spędzania czasu, rekreacji.
wiekowych. Aktywność na świeżym powietrzu jest korzystna z uwagi na prawidłowy rozwój, wzbudzi
Dzień Dziecka skierowane będą do dzieci z
pozytywne relacje między dziećmi, a także ich rodzicami, opiekunami. Korzystanie z placu zabaw jest i
ZSP nr 3.
zawsze będzie bezpłatne i dostępne przez cały rok. 2. Radosny dzień. Organizacja Dnia Dziecka w ZSP nr
3 – poczęstunek i zabawy, konkursy oraz atrakcje dla dzieci.

Strefa nr 10 - CENTRUM

1.

2.

3.

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

156 220,00

Suma wartości projektów zgłoszonych :

512 000,00

Suma projektów zakwalifikowanych do głosowania :

234 000,00

Utwardzony teren
manewrowy z
drzewami i ławkami

Dz. Nr 4594/180

Projekt zakłada wykonanie utwardzonego terenu na terenie zdegradowanym. Potrzebna jest rewitalizacja
terenu. Obecnie teren nie posiada miejsc parkingowych dla mieszkańców, którzy parkują samochody na
terenie zielonym. Nasadzenie nowych krzewów i drzewek oraz kilka ławeczek jest bardzo potrzebne w
centrum.

Zrealizowanie projektu zlikwiduje problem z miejscami parkingowymi, poprawi
komunikację i estetykę zdegradowanego terenu. Przede wszystkim poprawi
bezpieczeństwo mieszkańców (drogi ewakuacyjne są pozastawiane
samochodami).

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy przy
ul. Stalmacha, ul. Bończyka, ul. Miarki, ul.
Winnej

społeczna,
komunikacyjna,k
porządkowa,
estetyczna,
integracyjna

70 000,00

Przyjęty do głosowania

Skwer azaliowy raj

ul. Długa od
podwórka, Dz. nr
3889/32

Niniejszy projekt dotyczy zmiany wyglądu i użyteczności naszego SKWERU. Dzisiaj zaniedbany,
zapuszczony i opuszczony. Trawa jest rzadko kiedy koszona. Należy usunąć starą piaskownicę,
zdemontowaną ławkę, zdemolowaną huśtawkę. Teraz jest bałagan, bród, a czasami smród. Pragniemy
zieleni, kwiatów i uporządkowanego terenu przyjaznego dla ludzi. My mieszkańcy pragniemy ludzkich
warunków, aby oko, serce i płuca były zadowolone. Piękne nasze drzewa są cudowną ozdobą i są
potrzebne dla zdrowia. Oczyszczenie uporządkowanie Skweru Azaliowego bo tak go nazwałam.
Posadzenie Azali według wskazanego planu.

1. Porządek - teraz go brak 2. Czystość - śmiecie odchody na zaniedbanym
skwerzei 3. Higiena – niechlujny kawałek należy zmienić 4. Zmiana –
architektoniczna tego miejsca 5. Wizytówka – naszego pięknego miasta

Nasz Racibórz jest piękny i musi mieć
uporządkowane miejsca przyjazne i czyste.
Mieszkańcy miasta powinni dbać o jego
wizerunek. A porządek świadczy o kulturze i
ludziach.

zdrowotna,
wypoczynkowa,
edukacyjna,
porządkowa

26 000,00

Przyjęty do głosowania

138 000,00

Przyjęty do głosowania

ABC podwórkowe

Kwartał zamknięty
ulicami: Winną,
Bończyka,
Stalmacha, Karola
Miarki

Projekt polega na modernizacji podwórza, poprawie jego funkcjonalności i estetyki oraz podniesieniu
bezpieczeństwa. Głównym elementem projektu będzie wykonanie wewnątrz podwórza parking z 16
miejscami postojowymi, modernizacja zniszczonego śmietnika, budowa wiaty rowerowej, a także
zwiększenie estetyki zieleni. Ulice, które otaczają podwórze, nie posiadają zbyt wielu miejsc parkingowych.
Winna i Bończyka są bardzo wąskie i trudno na nich znaleźć wolne miejsca parkingowe, na ul. Karola
Miarki w ogóle nie można parkować, a ul. Stalmacha posiada bardzo mało miejsc parkingowych. Z tego
powodu wielu mieszkańców parkuje samochody wewnątrz podwórza „na dziko” co powoduje, że jest ono
Projekt nie będzie generował żadnych kosztów
zatłoczone i nieprzejezdne dla pojazdów straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, a także służb
Brak miejsc parkingowych skutkuje parkowaniem pojazdów wbrew zasadom
po jego realizacji. Na projekcie skorzystają
bezpieczeństwa,
komunalnych, które nie są w stanie „przecisnąć się” przez zaparkowane pojazdy. W takiej sytuacji i z
ruchu drogowego wprowadzając zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zastawione
wszyscy mieszkańcy strefy w obrębie ulic
estetyczna,
uwagi na brak drogi pożarowej podwórze to jest bardzo niebezpieczne dla mieszkańców., Utworzenie
drogi ewakuacyjne, brak możliwości wjazdu i ruchu pojazdów
Karola Miarki, Stalmacha, Bończyka, Winnej,
funkcjonalna,
miejsc parkingowych udrożni przejazd wewnątrz podwórza i dodatkowo zwolni miejsca parkingowe na
uprzywilejowanych. Zbyt mały rozmiar kontenerów na odpady przeznaczone do
Kasprowicza. Zwiększy się ilość miejsc
zagospodarowania
ulicach je okalających. Kolejnym elementem projektu będzie odnowienie śmietnika. Obecny stary,
recyklingu.
parkingowych wewnątrz podwórka, co zwolni
przestrzeni
kompletnie zniszczony, zaniedbany, niefunkcjonalny, nieestetyczny, dookoła niego walają się śmierdzące
miejsca parkingowe na w/w ulicach.
śmieci. Ponadto jest zdecydowanie zbyt mały, jak na liczbę mieszkańców tego kwartału, ciągle otwarty i
ogólnodostępny także dla osób spoza najbliższej okolicy. Równie istotnym elementem projektu będzie
ustawienie nowoczesnej wiaty rowerowej, która pozwoli wielu mieszkańcom swobodnie parkować rowery,
bez konieczności częstego wnoszenia i wynoszenia ich do piwnicy czy mieszkania na piętrze. Zarazem w
ramach zadania planujemy przeprowadzić prace poprawiające jakość zieleni wewnątrz podwórza. W
ramach realizacji zadania zostaną zachowane wszystkie dorosłe drzewa wewnątrz podwórza, a dodatkowo
powstaną nowe nasadzenia krzewów, traw i kwiatów, poprawiające estetykę i jakość życia mieszkańców.

ODRZUCONY
(Odrzucony także protest)
Regulamin BO: §6 ust. 1 pkt 1: Projekt powinien dotyczyć zadań
własnych Miasta Racibórz. Organem prowadzącym dla ZSE jest Powiat
Raciborski, a nie Miasto Racibórz, w związku z czym wszelkie prace
remontowe oraz wyposażenie szkoły należą do zadań własnych powiatu
a nie gminy

4.

Lokalne centrum
integracji społecznej
w Zespole Szkół
Ekonomicznych w
Raciborzu

ul. Gimnazjalna 3

Projekt ma za zadanie stworzenie na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
ogólnodostępnego punktu lokalnej integracji społecznej. Zadaniem punktu będzie uzyskanie statusu
lokalnego inspiratora walki z wykluczeniem cyfrowym oraz punktem wypoczynku. Wszystko będzie
zrealizowane w pomieszczeniu kawiarnianym, gdzie różne pokolenia będą mogły spotkać się i zadziałać na
nowoczesnym sprzęcie multimedialnym. Do dyspozycji będą monitory interaktywne oraz komputery
podłączone do sieci internetowej. Wnioskowany projekt ma umożliwiać lokalnej społeczności zapoznanie
się z nowoczesnymi technologiami i walczyć z wykluczeniem cyfrowym. Ważnym punktem projektu jest
otwartość na wszystkie pokolenia. Projekt ma łączyć młodych ludzi którzy w naturalny sposób mogą
przekazywać wiedzę seniorom na temat użytkowania nowoczesnej technologii. Punkt stanie się
inspiratorem wspólnych działań lokalnej społeczności. Mieszkańcy dzielnicy będą wspierani w korzystaniu
z punktu i wprowadzaniu tam swoich pomysłów oraz programów wykorzystania sprzętu multimedialnego.

Nowoczesne technologie w dzisiejszych czasach rozwijają się imponująco
szybko. Wiele osób nie nadąża jednak za tym procesem. Istnieje wiec duże
ryzyko wykluczenia cyfrowego. Również z powodów finansowych dostęp do
nowoczesnej technologii jest dość ograniczony.

Lokalna społeczność z naciskiem na młodzież
oraz osoby starsze i seniorów. Projekt po
edukacyjna,
realizacji zadania nie będzie generował
wypoczynkowa,
kosztów. Wszystko będzie działało na
integracji
zasadzie inicjatyw lokalnej społeczności, w
międzypokoleniowej
celu wykorzystania punktu zrealizowanego
przez projekt.

Regulamin BO: § 8 ust. 2: Weryfikacja pod kątem zgodności z prawem
oraz obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami,
Uchwała nr XXXI/454/2017 RMR z dn. 30.08.2017 r. w sprawie
przyjęcia polityki oświatowej Miasta Racibórz na lata 2017-2022, nie
obejmuje szkół średnich.
122 000,00
Regulamin BO: §7 ust. 1: Zespół weryfikacyjny uznał, że projekt nosi
znamiona projektu ogólnomiejskiego i zgodnie z §10 Uchwały zmienił
jego kwalifikację. Każdy Zgłaszający może zgłosić nie więcej niż 1
projekt ogólnomiejski. Powstał konflikt kwalifikacji dwóch projektów tego
samego Zgłaszajacego jako ogólnomiejskie.
Regulamin BO: §6 ust. 1 pkt 4b: Projekt musi spełniać kryterium
ogólnodostępności dla mieszkańców Miasta Racibórz. Możliwość
korzystania przez mieszkańców z auli, oraz środków trwałych
zakupionych w ramach zadania budzi sporo wątpliwości. Szkoła jest
bowiem zamknięta dla osób postronnych i nie można dowolnie korzystać
ani z jej pomieszczeń ani ze sprzętu.

ODRZUCONY
(Nie poprawiono wniosku)

5.

Czereśniowe
podwórko

Podwórko
ograniczone ulicami:
Beneficjentami projektu będą całe rodziny i w
Bończyka, Miarki,
Czereśniowe podwórko to rewitalizacja podwórka, które w przeszłości pełniło funkcję scalającą
przyszłości smakosze czereśni. Projekt będzie
Ogrodowa, Plac
mieszkańców poprzez ogródki działkowe i urządzenia zabawowe. Wzbogacenie przestrzeni miejskiej
Drzewa owocowe pełnią funkcję dekoracyjną, zwiększają otaczającą nas
służył nie tylko mieszkańcom poprzez budowę
Bohaterów
elementami przyrody dekoracyjno- użytkowej pozwoli na stworzenie podwórka przyjaznego dla ludzi i na
bioróżnorodność oraz pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka. Podwórko
nowego śmietnika, ale również wszystkim
Westerplatte.
chętniejsze spędzanie czasu wolnego w otoczeniu pięknie kwitnące i owocujących drzew oraz kilki
nie posiada żadnych urządzeń zabawowych, które rozwijają więzi społeczne i
raciborzanom odwiedzającym czereśniowe
Dz. Nr 2258/183, urządzeń zabawowych dla najmłodszych. Śmietnik z cegły klinkierowej z dachem dwuspadowym upiększy bawią najmłodszych. Śmietnik z cegły klinkierowej poprawi estetykę podwórka. podwórko będąc oazą spokoju i wypoczynku
3379/180, 4936/180,
czereśniowe podwórko.
na łonie natury w otoczeniu radosnego
4935/180, 4934/180,
śmiechu dzieci.
4937/180

Regulamin BO: §7 ust. 1, Zgłaszający składa propozycję realizacji
zadania na formularzu , do którego załącznik stanowi lista poparcia
projektu. Zgodnie natomiast z § 7 ust. 8, na listę poparcia mogą się
wpisywać wyłącznie mieszkańcy strefy, której projekt dotyczy. Na listę
poparcia dołączoną do wniosku wpisało się 12 osób, lecz 3 z poza
strefy. W strefie nr 10, której projekt dotyczy, wymagana liczba
prawidłowych podpisów wynosi 10.

wypoczynkowa,
zabawowa,
integracyjna,
zdrowotna,
estetyczna

156 000,00

Filia nr 2 MiPBP w
Raciborzu

Biblioteka na ostrogu to kulturalne centrum dzielnicy. To tutaj odbywają się comiesięczne spotkania Klubu
Przyjaciół Biblioteki na Ostrogu oraz zajęcia animacyjne w ramach Klubu Malucha, które cieszą się dużą
Projekt będzie służył przede mieszkańcom
popularnością nie tylko wśród mieszkańców Ostroga, ale także wszystkich mieszkańców Raciborza.
Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców dzielnicy Ostróg. Ma na celu
dzielnicy Ostróg, ale także wszystkim
Projekt „Spotkajmy się w bibliotece na Ostrogu” zakłada organizację ciekawych spotkań autorskich,
przygotowanie dzieci i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
mieszkańcom Raciborza. Wszystkie działania
warsztatów artystycznych i innych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w ramach istniejących klubów, wykształcenie w nich wrażliwość na drugiego człowieka, a także udowodnienie,
będą miały charakter otwarty, dostępny dla
które pozwolą urozmaicić i wzbogacić ich ofertę. Projekt zakłada także doposażenie istniejącego na terenie
ze biblioteka jest miejscem, w którym można kreatywnie spędzać czas.
każdego.
biblioteki Kącika Malucha w nowe pomoce dydaktyczne i zakup książek interaktywnych dla dzieci.
Zakupione zbiory będą ogólnodostępne, podobnie jak udział w poszczególnych wydarzeniach.

edukacyjna,
kulturalna,
wypoczynkowa,
integrująca

12 000,00

Przyjęty do głosowania

ul. Maćkowskiego /
ul. Korfantego
Dz. Nr 867/65

Zaproponowany do realizacji projekt lokalny ma za zadanie służyć najmłodszym mieszkańcom osiedla, a
także ich przyjaciołom z dzielnicy. Rodzice w trosce o swoje dzieci chcą aby mogły one aktywnie spędzać
czas wolny, bawiąc się na świeżym powietrzu i integrując z innymi dziećmi. Na terenie osiedla nie ma
żadnego urządzenia zabawowego, a dzieci same organizują sobie swój wolny czas na ulicach. Plac zabaw
Z placu zabaw będą korzystać dzieci bez
będzie dostępny dla wszystkich dzieci, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Zaproponowana lokalizacja
ograniczeń wiekowych. Plac zabaw
nie jest przypadkowa, bowiem w tym miejscu znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, a miasto przekazało
Potrzeba budowy placu zabaw na terenie osiedla XXX-lecia zdanie
dostosowany będzie do potrzeb rozwojowych i
w tym roku nowe bramki. Na co dzień teren ten w większości jednak jest zaniedbany, jest nieużytkiem, a mieszkańców jest konieczna. Na terenie osiedla jest dużo dzieci, które nie mają
społecznych dziecka, adekwatny do jego
mieszkańcy często we własnym zakresie koszą wysoką trawę, by dzieci mogły się tam bawić. Plac jest
gdzie się bawić. Ze względu na jego brak, dzieci chcąc wspólnie bawić się na
wieku. Sprzyjać będzie integracji dzieci.
także miejscem, w którym dzieci spotykają się od lat 90-tych. Obecne pokolenie, które bawiło się w tym
placu zabaw muszą udać się do Parku Zamkowego lub Szkoły Podstawowej.
Aktywność na świeżym powietrzu jest
miejscu ponad 20 lat temu ma już swoje dzieci i to właśnie my, rodzice chcemy zorganizować dla naszych
korzystna z uwagi na prawidłowy rozwój
pociech przyjazne i bezpieczne miejsce do zabawy. Na osiedlu następuje zmiana pokoleniowa, w ostatnich
dziecka.
latach wprowadziło się bardzo dużo młodych ludzi, którzy już mają lub planują mieć dzieci. Coroczna
rozbudowa osiedla o nowe domy skłania nas do realizacji takiego zadania w ramach budżetu
obywatelskiego.

zabawowa,
integracyjna,
edukacyjna

100 000,00

Przyjęty do głosowania

Regulamin BO: §8 pkt 2, projekty podlegają weryfikacji pod względem
zgodności z prawem. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, gmina może realizować zadania wyłącznie, gdy posiada
tytuł prawny do danej nieruchomości.Jedną możliwością było,
przedłożenie oświadczenia Zarządcy nieruchomości, dla działek nr
2252/183, 4935/180, 3379/180, 4934/180 i 4936/180, nie
stanowiacych własności Miasta Racibórz. Drugą możliwością jest
zmniejszenie obszaru, na którym ma być realizowany projekt, do działek
będących własnością gminy

Strefa nr 11 - OSTRÓG

1.

2.

Spotkajmy się w
bibliotece na Ostrogu

Osiedlowy plac
zabaw

Łączna przydzielona pula srodków finansowych:

112 180,00

Suma wartości projektów zgłoszonych i zakwalifikowanych do głosowania :

112 000,00

