
Wykaz zgłoszonych projektów do Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Zgodnie z harmonogramem Regulaminu Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 przedstawiamy Państwu listę wszystkich

zgłoszonych projektów po weryfikacji przez komisję:

LP.

l.

2.

3.

lokalizacja

Działka nr

364/1, Gościm

Działka nr 326,

Trzebicz

Działka nr 17,

Karwin

Opis projektu

Siłownia zewnętrzna w plenerze to bardzo dobra forma

aktywności fizycznej dla wszystkich

mieszkańców Gościmia. Tym bardziej, że coraz więcej

osób zaczyna prowadzić zdrowy styl życia

uprawiając różnego rodzaju sporty. Ćwicząc można

wspólnie z rodziną spędzić wolny czas na

świeżym powietrzu.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole w

Trzebiczu (boisko do piłki nożnej, piłki
siatkowej, gier edukacyjnych z nawierzchnią

poliuretanową, wiata edukacyjna) uatrakcyjni

dzieciom pobyt na świeżym powietrzu oraz przyczyni

się do propagowania sportu i rozwoju kultury

fizycznej wśród lokalnej społeczności. Poprawi

bezpieczeństwo dzieci, zintegruje społeczność

lokalną, uatrakcyjni otoczenie

Założeniem projektu Zakątek gier od juniora do

seniora jest poprawa jakości środowiska i

wyeksponowanie dyscypliny sportu/ czyli miejsce

rekreacji i wypoczynku na terenie wiejskim w

betonowe stoły do gry w szachy, tenisa stołowego oraz

piłkarzyki. Dzięki masywnej konstrukcji

gwarantują inspirującą rozrywkę dla każdego. W

pobliżu stołów zostanie posiana trawa/ po której

będzie można spacerować

Nazwa projektu

Budowa siłowni

zewnętrznej w

plenerze

Modernizacja i

rozbudowa placu

zabaw przy

Szkole

Podstawowej im.

św. Jana Pawła II

w
Trzebiczu

Zakątek gier od
juniora do

seniora

Szacunkowy

koszt

40 100 zł

147 800 zł

31 000 zł

Opinia

Wniosek wymaga

uzupełnień

Potrzeba dokładnej
lokalizacji urządzeń na

mapie

Wniosek wymaga

uzupełnień

Aktualizacja kosztorysu

dotyczącego boiska,

usunięcie pkt. 3
kosztorysu (nie powinien

wchodzić w skład

inwestycji), koszt wiaty do

weryfikacji/ może

przekroczyć koszt DBO

Odrzucono

Zadanie jest możliwe do

realizacji w ramach

budżetu sołeckiego (w

etapach).



4.

5.

6.

7.

Działka 20/2,
Marzenin

Północny brzeg

rzeki Stara

Notećod ul.

Marszałkowskiej

do mostu

"Garbus" na

końcu Al.

Piastów

Teren boiska

sportowego

przy SP3 w
Drezdenku

Działka nr

343/7, Lubiatów

Projekt dotyczy budowy ogrodzenia i bramy dla działki
20/2, będącej częścią Sali Wiejskiej w
Marzeninie i terenu przylegającego do niej. Celem

projektu jest ogrodzenie terenu i wybudowanie

bramy wjazdowej dla zabezpieczenia mienia/ które

sołectwo i mieszkańcy będą w tym miejscu

trzymać i użytkować. Pozwoli to na dalszy i bezpieczny

rozwój tego terenu.

Projekt dotyczy budowy odcinka ścieżki spacerowo-

rowerowej wzdłuż północnego brzegu rzeki

Stara Noteć od ul. Marszałkowskiej do Mostu „Garbus"

nad rzeką na końcu Af. Piastów Projekt

zakłada przebudowę istniejącej trasy spacerowej,

zmianę jej wizerunku i funkcji na ścieżkę

pieszo-rowerową o nawierzchni piaszczystej/ żwirowej

lub mineralnej z ławeczkami, pojemnikami

na odpady i oświetleniem

Celem projektu jest remont istniejącej bieżni
lekkoatletycznej o podłożu żużlowym umiejscowione]

na terenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3

im. H. Sienkiewicza w Drezdenku.

Gruntowny remont tego obiektu zagwarantuje jego

pełną funkcjonalność sportową, której na

obecną chwilę nie posiada. Powstanie lekkoatletyczna

bieżnia prosta 4-torowa o długości 70

metrów z nawierzchni poliuretanowej.

Celem projektu jest wybudowanie toru rowerowego

Pumptrack Można PC1 na terenie sportowo -

rekreacyjnym w Lubiatowie. Coraz bardziej popularne

jest spędzanie czasu na rowerach, dlatego

pomysł, aby powstał pumptack. Dzieci i młodzież będzie

mogła korzystać ze sprzętu rowerowego

w sposób jeszcze bardziej atrakcyjny.

Bezpieczna Sala

Wiejska w
Marzeninie

Ścieżka na

kolejówkę

Bieg po zdrowie

Tor rowerowy

Pumptrack

Można PC1

110 600 zł

296 600 zł

120 000 zł

179 400 zł

Pozytywna

Odrzucono

Zadanie nie jest spójne z

inwestycją realizowaną

pn. „Skwer kolejówka".

Projekt Skweru zakłada

ścieżkę rowerową

asfaltową a nie szutrową

- dla spójności z innymi

ścieżkami w okolicy

Pozytywna

Pozytywna



8.

9.

10.

Działka nr
343/7, Lubiatów

Sołectwo

Zielątkowo

plac rekreacyjny

w Zielątkowie

Celem projektu jest zagospodarowanie skarpy przy

placu zabaw, na którym to w ramach dalszej

rozbudowy powstaną kolejne miejsca do rekreacji.

Zagospodarowanie skarpy na odcinku ok. 23 m

z umiejscowieniem schodów z barierką oraz

wzmocnienie skarpy z dołu, poprzez wykonanie

siedzisk z bloczków betonowych/ gazonów pokrytych

deską. Przed skarpą zostałby wykonany pas

ścieżki.

Traktorek kosiarka ma służyć mieszkańcom w

utrzymaniu czystości sołectwa ładnie wykoszonych

poboczy i placu rekreacyjnego. Dodatkowo będzie

możliwość wypożyczenia traktorka kosiarki

innym sołectwom aby również w ich sołectwach było

czysto i zadbanie.

Odpoczynek, ochrona przed wiatrem, deszczem,

słońcem to atuty trzech altan ogrodowych. Altany

ogrodowe są wykonane z drewna oraz posiadają

miejsce do siedzenia. Będzie można się tu skryć

przed palącym słońcem/ czy niespodziewanym

deszczem.

Rewitalizacja

skarpy na terenie

sportowo -

rekreacyjnym w

Lubiatowie etap II

Trą które k

kosiarka

Altany ogrodowe

drewniane

118 000 zł

16 000 zł

33 000 zł

(po
weryfikacji)

Odrzucono

Projekt ma charakter

Jedynie wizualny, bez

przesłanek rekreacyjna -

sportowych.

Odrzucono

Projekt odnosi się do

urządzenia, które można

sfinansować w ramach

funduszu sołeckiego

Pozytywna

\^


