Wykaz zgłoszonych projektów do Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Zgodnie z harmonogramem Regulaminu Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 przedstawiamy Państwu listę wszystkich zgłoszonych projektów po
weryfikacji przez komisję

LP.

Lokalizacja

Nazwa projektu

Opis projektu

Szacunkowy

Opinia

koszt

1

działka 69/14
obręb
Zieiątkowo

Altana biesiadna w
miejscowości Zie!ątkowo

Odpoczynek, możliwość integracji społecznej, osłona przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - to atuty Altany

80 000 zł

Pozytywna.

56 000 zł

Wniosek wymaga

Biesiadnej w Zielątkowie. Będzie ona oświetlona, Teren pod a!taną
zostanie wyłożony kostką, a wewnątrz znajdą się drewniane stoły i
ławy.

2

Osów 25, nr

Boisko do koszykówki w

Lepsze zdrowie, integrację społeczną, spotkania kulturaino -

działki 562

miejscowości Osów

sportowe może zapewnić w Osowie boisko do koszykówki!

uzupełnień.

Weryfikacja zapisu planu
miejscowego, lokalizacji
boiska, i uwarunkowań
technicznych.

3
4

Działka 19/4
obręb Drawiny
Działka 361/12

Boisko wielofunkcyjne:

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,

piłka ręczna, siatkówka,

wszechstronnego rozwoju społeczności z możiiwością rozbudowy to
atuty wielofunkcyjnego boiska w Drawinach.

koszykówka w Drawinach
Wiata śmietnikowa
czyste sąsiedztwo

Budowa wiaty śmietnikowej na potrzeby lokalnej społeczności. W

260 000 zł

Pozytywna.

76 000 zł

Pozytywna.

skład projektu wchodzi utwardzenie terenu, budowa dojścia oraz
oświetlenie obszaru. Budowa altany śmietnikowej pozwoli na
utrzymanie czystości oraz porządku w miejscu gromadzenia

odpadów, na ich segregację oraz uniemożliwi wejście do środka

5

6

Park Kultur

Scena Letnia w Parku

Świata obecna
scena bez

Kultur Świata

osobom nieuprawnionym, mogącym stwarzać zagrożenie dla
użytkowników.
Zadaszenie muszii koncertowej i widowni znacznie polepszy komfort
w odbiorze wydarzeń a organizatorom tych wydarzeń pozwoli na
sprawne ich planowanie. Środki finansowe zaplanowane na to

zadaszenia -

przedsięwzięcie w krótkim czasie się zwrócą, ponieważ nie trzeba

Działka 1265,
obręb

będzie wynajmować sceny. W zamian za wynajmowanie sceny

Drezdenko

artystyczną.
Projekt dotyczy budowy odcinka ścieżki spacerowo-rowerowej
wzdłuż północnego brzegu rzeki Stara Noteć od ul. Marszałkowskiej
do Mostu „Garbus" nad rzeką na końcu A!. Piastów. Projekt zatóada

Działki nad
Notecią 871 i
879 obręb
Drezdenko

400 000 zł

Pozytywna.
Ok.

będzie można naszym mieszkańcom przedstawić bogatszą ofertę
Ścieżka nad Starą
Notecią

251 700 zł

Pozytywna.

przebudowę istniejącej trasy spacerowej nad rzeką Stara Noteć,
/ /'

7

Goszczanowiec,

Boisko wielofunkcyjne w

zmianę jej wizerunku i funkcji na ścieżkę pieszo-rowerową o
nawierzchni piaszczystej, żwirowej lub mineralnej z ławeczkami do
odpoczynku.
Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Jedno

działka nr 229

miejscowości
Goszczą nowi ec

boisko - wiele możiiwoścL Na obiekcie dzięki zamontowanym trwałym
elementom będzie można grać w rozmaite gry zespołowe (piłka

228 000 zł

Pozytywna.

110 000 zł

Pozytywna.

180 000 zł

Wniosek wymaga

nożna, piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny). Ogrodzone boisko

wraz z istniejącym piacem zabaw będzie stanowiło kompieks

8

9

10

11

Działka
drogowa 104
oraz 105/1
obręb Lubiewo

Budowa chodnika w
miejscowości Lubiewo

Klesno, działka

Utworzenie terenu

nr 487/2

rekreacyjnego w Kieśnie

rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowy.
Priorytet - bezpieczeństwo. Również wygoda mieszkańców i

odwiedzających -to chodnik w turystycznej miejscowości Lubiewo.

Zagospodarowanie terenu to pierwszy krok do utworzenia terenu
rekreacyjnego w sołectwie Klesno. Dzięki temu będzie można

Uzupełnienie dokumentacji,

turystów.

szczegółowe s kosztorys owa n i e
prac przygotowawczych oraz
wizja w terenie pracowników
UM.

Lubiatów, teren

Rewitalizacja skarpy na

Rewitalizacja skarpy - da!szy etap prac na pagórku przy placu zabaw

sportowo -

terenie sportowo -

rekreacyjny,

działka nr 343/7

rekreacyjnym w
Lubiatowie etap ii

w Lubiatowie. Zabezpieczenie betonowe poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców oraz estetykę otoczenia. Nasadzenia roślinności
sprawią, że przyjemnie będzie spędzić tu czas.

Plac Kościelny

Skwer "Polskiego

2, działka nr

Podziemia
Niepodległościowego
1944-1956"

623/3

uzupełnień.

stworzyć kolejne koncepcje tego obszaru d!a dobra mieszkańców l

Szacunek i wdzięczność wszystkim, którzy wa!czyii o wolność naszej
ojczyzny będzie można kultywować dzięki skwerowi i tablicy
upamiętniającej Polskich Bohaterów przyczyniających się w iatach
1944 -1956 do odzyskania niepodległości Polski.

93 000 zł

120 000 zł

Pozytywna.

Wniosek wymaga
uzupełnień.

Uzupełnienie na mapie układu
obiektów z opisem i legendąPisemna zgoda konserwatora
zabytków. Doprecyzowanie
kosztów.

12

Park Kultur
Świata w

Plac zabaw bez barier

Drezdenku

Piać zabaw bez barier to udogodnienie dia osób z

45 738 zł

Uzupełnienie dodatkowych

wykluczone będą mogły także poczuć więź z rówieśnikami i będzie

kosztów utwardzenia przez

sprzyjać prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu.

13

Szkoła
Podstawowa w
Goszczanowie

Pozytywna.

niepełnosprawnościami. Huśtawka z ogrodzeniem sprawi, że osoby

Boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej

Wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową w

w Goszczanowie

ogrodem edukacyjnym stworzy ogólnodostępny kompleks

225 000 zł

UM.
Pozytywna.

Goszczanowie- Wraz z sąsiadującym placem zabaw i szkoinym

działka 75/1
obręb

rekreacyjne - wypoczynkowy. Dzięki nowej inwestycji stanie się on
miejscem, w którym nie tyiko uczniowie, lecz l mieszkańcy sołectwa

Goszczą nowo

oraz sąsiadujących wsi będą mogił przyjemnie spędzić wolny czas,

/

14

Podwórko przy
bloku na rogu

Podwórko, które integruje
l łączy pokolenia

Remont i doposażenie istniejącego placu zabaw przy u!. Kościuszki i

ui. Kościuszki
42 i A!. Piastów.

spowodują swobodne i bezpieczne korzystanie z przestrzeni przez
najmłodszych. Inwestycja uzupełniona w dodatkowe ławki, stoiiki,

Nr dziadek

żagle przeciwsłoneczne mogłaby służyć jako miejsce spotkań dla
seniorów. Zwiększyłby się komfort mieszkańców nie tyiko tej części

360/13 i 361,12

110 900 zł

Pozytywna.

250 000 zł

Wniosek wymaga

Al. Piastów, również naprawa chodnika i jego doświetienle

miasta.

15

Niegosław
działka nr

Rowerowy Plac Zabaw
Pumptrack w

200/11

Nlegosławiu

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK to tor dla każdego, kto lubi
jeździć na rowerze, deskorolce, hulajnodze czy wrotkach. Pozwoli
małym dzieciom w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na
nierównościach terenu, stawia też wyzwanie doświadczonym

uzupełnień.
Teren do weryfikacji.

zawodnikom. Obiekt stałby się wizytówką rejonu oraz wybornym
miejscem do spędzania w aktywny sposób wolnego czasu.

16

Szkoła

Modernizacja i

Podstawowa nr
3 im. Henryka

rozbudowa placu zabaw

Sienkiewicza w

nr 3 w Drezdenka

przy Szkole Podstawowej

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr
3 spowoduje, że dzieci i młodzież będą miały możliwość bezpiecznie
i aktywnie spędzać wolny czas i się bawić na świeżym powietrzu.
Uaktywni się ważna funkcja spoteczna placu - choć na chwilę

76 475 zł

Pozytywna.

oderwie najmłodszych od telewizorów i komputerów.

Drezdenka, ul.
Portowa 1, 66530 Drezdenko,

działka nr 100/8

17

Trzebicz teren

Klubu
Sportowego

Budowa Boiska
Wielofunkcyjnego w
Trze bicz u

"URAN" działka

Gość i m działka
gminna nr 364/1
teren pomiędzy

290 000 zł

Budowa siłowni

Centralne miejsce rekreacji w Gościmiu może się urzeczywistnić

zewnętrznej w p!enerze

dzięki posadowieniu zewnętrznej siłowni. Będzie tu można spędzić
czas z rodziną, poprawić kondycję fizyczną, pobawić się i

Gmina odchodzi od boisk
polipropylenowych. Zmienić
powierzchnię na
poliuretanową. Należy
zweryfikować teren.

25 600 zł

+3000 zł do kosztów urządzeń,
weryfikacja terenu pod kątem
ilości możliwości umieszczenia

boiskiem
wielofunkcyjnym

19

Trzebicz, teren

klubu

Kącik rekreacyjne
szachowy (w Trzebiczu)

"URAN" działka
nr 317/17
Trzebicz, boisko
sportowe
"Uran", nr

działki 317/17

21 500 zł

3 urządzeń.
Pozytywna.

+ 2000 zł, kosztów

w piłkarzykl spowoduje, że kącik przyczyni się do poprawy
atrakcyjności wsi. Będzie doskonałą alternatywą do spędzania

sportowego

20

Kącik rekreacyjne - szachowy w Trzebiczu. Wyposażenie w stoły
betonowe do gry w tenisa stotowego, szachy i chińczyka oraz do gry

Wniosek wymaga
uzupełnień.

zrehabilitować.

placem zabaw a

Wniosek wymaga
uzupełnień.

nożną, siatkówkę, tenisa, koszykówkę. Zachęci do aktywnego trybu
życia i spędzania wolnego czasu na sportowo.

nr 317/17, 317/1

18

Boisko wielofunkcyjne w Trzebiczu o wymiarach 20 x 40 m i
nawierzchni poiipropy!enowej i ogrodzone. Przyczyni się do poprawy
atrakcyjności wsi, dostępności rozwijania umiejętności gry w piłkę

dodatkowych.

wolnego czasu - aktywnie przez dzieci, młodzież, i osoby dorosłe.

Plac do Street Workout
(wTrzebiczu)

Plac do Street Workout w Trzebiczu. Młodzi ludzie będą mogli
budować swoją tężyznę fizyczną na profesjonalnym sprzęcie i w
miejscu do tego przeznaczonym.

29 330.95 zł

Pozytywna.

Ustalono koszt projektu na
35.000 zł.
-/'"~^

21 | Park Harcerza

RewEtalizacja Parku

Rewitaiizacja Parku Harcerza. Planowane obiekty przy rzece Noteć

przy rzece

Harcerza - Animacja

Noteć (ul.

ku!tury, rekreacji
wypoczynku dia
wszystkich mieszkańców

mają ożywić lokalny skwer, uatrakcyjnić i podnieść walory estetyczne
l integracyjne północnej dzielnicy Drezdenka. Integracja skweru z

Niepodległości)

22

klubu

Miejsce spotkań
integracyjnych "Wspólna

Radowiak, ul.

przestrzeń"

Przy szatni

Plac Sportowy,
Drezdenko

83 000 z\

Odrzucono:

Projekt nie jest zlokalizowany
na gruncie gminnym.

systemem rzecznym spełniałaby funkcje kulturalne i rekreacyjna wypoczynkowe.

Miejsce spotkań Integracyjnych "Wspólna Przestrzeń" to przede
wszystkim drewniana duża wiata o charakterze rekreacyjnym z
dawkami i stołami. Podniesie to walory estetyczne otoczenia, zachęci
mieszkańców do zacieśniania więzi społecznych.

32 000 zł

Wniosek wymaga
uzupełnień.

Informacje o wielkości wiaty
oraz sprawdzenie czy teren

posiada wystarczająco
miejsca.
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