WYKAZ PROJEKTÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH
DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE
OBYWATELSKIM NA 2019 ROK
Numer
projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Koszt szacunkowy
projektu po
weryfikacji

PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ
03

10

Plac Zabaw „Pogodny Zakątek”
Lokalizacja: działka nr 698/16 obr. Słone, ul. Pogodna ( za garażami)
Opis – Projekt zakłada: budowę bezpiecznego placu zabaw przy ul.
Pogodnej (za garażami). W ramach projektu zostanie wyrównane
podłoże, postawione ogrodzenie i zamontowane zostaną urządzenia
zabawowe.
Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju
Lokalizacja: teren Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy
ul. Słone 72.
Opis – Projekt zakłada: gruntowny remont toalet męskich poprzez
wymianę kabin, urządzeń sanitarnych, zainstalowanie pisuarów,
położenie nowych płytek, a także wykonanie koniecznych instalacji
urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji.

50.000,00

50.000,00

MIKROPROJEKT DO 20.000 ZŁ

01

06

Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Zespole Szkół
Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II ul.
Szkolna 8, sala nr 41
Opis – Projekt zakłada: zakup i montaż 10 stanowisk komputerowych
(poleasingowych) połączonych w sieć i podłączonych do internetu oraz
instalację kompleksowego oprogramowania, które posłużą uczniom
Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II oraz pozostałej
społeczności Kudowy poprzez nieodpłatnie prowadzone zajęcia dla
mieszkańców Kudowy -Zdroju.
Zakup tablicy wyników sportowych i sprzętu do pielęgnacji
murawy na stadionie piłkarskim ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój
Lokalizacja: stadion przy ul. Nad Potokiem
Opis: projekt zakłada zakup tablicy wyników sportowych, która
wpłynie na poprawę komfortu oglądania meczów przez kibiców oraz
zakup wózka nawadniającego i sprzętu do pielęgnacji boiska co
poprawi jego jakość i wpłynie na poprawę wyników sportowych jak i
samych widowisk.

20.000,00

20.000,00

08

Defibrylator AED ratuje życie
Lokalizacja: Park Zdrojowy (punkt centralny- okolice Pijalni Wód),
Osiedle Zakrze/Fabryczna (okolice Ronda Tkacza)
Osiedle ul. Zdrojowa (budynek Biblioteki Miejskiej)

20.000,00

Opis projektu: projekt zakłada zakup i montaż trzech defibrylatorów
automatycznych. Projekt ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo
medyczne mieszkańców oraz turystów, ponieważ powszechna
dostępność defibrylatorów zwiększy o kilkadziesiąt procent szansę
przeżycia pacjenta w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
11

Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna
poprzez zakup i montaż 2 kompl. piłkochwytów
Lokalizacja: boisko sportowe ul. T. Kościuszki (dz. Nr 245/2 i 244/3
obr. Czermna)
Opis – Projekt zakłada: zakup i montaż dwóch piłkochwytów o wym.
25m x 8 m oraz 40 mx 6 m, które uzupełnią i dostosują posiadaną
infrastrukturę do standardów bezpieczeństwa, wymogów prawnych
oraz pozwolą drużynom piłkarskim na efektywniejsze wykorzystanie
stadionu.

20.000,00

MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ
05

Kolorowa kraina zabawek

10.000,00

Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16 z
oddziałami przedszkolnymi przy ul. Pogodna 9 i ul. Kościuszki 58
Opis: zakup zabawek i pomocy dydaktycznych niezbędnych do
prawidłowego rozwoju dzieci.
07

Lokalny Klub Kodowania
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna
Opis – Projekt zakłada: wzbudzenie zainteresowania dzieci i
młodzieży tworzeniem gier i aplikacji komputerowych. Zostaną
zakupione roboty Dash i Pot, które w połączeniu z aplikacjami
stanowią doskonałe narzędzie do zaprezentowania na żywo możliwości
kodowania. Odbędą się również 2 maratony programowania.

10.000,00

09

Doposażenie placu zabaw w Kudowie-Zdrój ul. Pogodna ( przy
szkole)
Lokalizacja: ul. Pogodna ( przy szkole)
Opis – Projekt zakłada: zakup dwóch urządzeń służących do zabawy i
rekreacji dzieci do 12 roku życia składającego się z huśtawki wagowej
oraz bujaka SIDI.

10.000,00

Projekty odrzucone:
Nr
projektu

Nazwa projektu

Uzasadnienie przyczyny odrzucenia
projektu

02

Skwer kultury
Lokalizacja: teren zielony wokół Kudowskiego Centrum
Kultury Sportu
Opis – Projekt zakłada: zagospodarowanie terenu
zielonego poprzez nasadzenia, ławeczki, ścieżkę, plac
zabaw przez co miejsce stanie się użytkowane przez
mieszkańców

Projekt jest niezgodny z par.1 ust.7
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
Kudowy -Zdroju na 2019 rok.
Wnioskodawca został powiadomiony o
brakach w projekcie i wezwany do dokonania
uzupełnień zgodnie z par.5 ust.4 i 5
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
Kudowy -Zdroju na 2019 rok-Wnioskodawca
nie uzupełnił braków w wymaganym
terminie.

04

Moniuszkowska ławeczka multimedialna

Wnioskodawca został wezwany do
uzupełnienia informacji o projekcie i
ewentualną korektę projektu zgodnie z par.5
ust.4 i 5 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Kudowy -Zdroju na 2019
rok-Wnioskodawca nie uzupełnił braków w
wymaganym terminie. Ponadto projekt jest
tożsamy z projektem realizowanym przez
Gminę dot. multimedialnej ławeczki
niepodległości - § 1 ust.9 pkt 7

Lokalizacja: w bliskiej okolicy lub w samym ogrodzie
muzycznym im. Władysława Skoraczewskiego w Parku
Zdrojowym.
Opis: Projekt zakłada budowę multimedialnej ławeczki
moniuszkowskie, która odtwarzałaby nagrania
fragmentów utworów Stanisława Moniuszki i posiadająca
darmowe WIFI.

