POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

ID zadania
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

Wnioskodawca

Zakup nowoczesnego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego pozwoli w efektywny sposób
wzmocnić system bezpieczeńM/1/2017
stwa przeciwpożarowego w Ka- Agata Bobrzyńska
"BEZPIECZNE KATOWICE" - towicach oraz pozwoli odnowić
bobrzynzakup średniego samochodu bardzo wyeksploatowany tabor ska.agata@interia.pl
OSP Katowice Szopienice. Realiratowniczego dla OSP
zacja zadania przysłuży szybKatowice Szopienice
szemu i skuteczniejszemu niesieniu pomocy przy pożarach, wypadkach komunikacyjnych i innych zagrożeniach.

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna
Katowice Szopienice,
ul. Morawa 119a

Zweryfikowany
koszt realizacji
zadania

900 000,00 zł

Uwagi

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarządzania
Kryzysowego
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 3 tys. zł.

M/2/2017

Dwa koncerty gwiazd znanych
i lubianych na Śląsku wykonawDzień Seniora (na) Fest
ców z darmowym wstępem dla
w Bogucicach, Zawodziu
uczestników. Wydarzenia połąi Dąbrówce Małej czone z wystawą zdjęć i poczęSpotkania integracyjne
stunkiem. Organizowane z okazji
z koncertami dla Seniorów Europejskiego Dnia Seniora (paźz Dzielnic Bogucice, Zawodzie dziernik).

i Dąbrówka Mała

Stefania Wrzos seniorzy.bogucice@gmail.com

Miejski Dom Kultury "Bogucice
- Zawodzie" ul. Markiefki 44a,
ul. Marcinkowskiego 13a

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

23 250,00 zł
Wydział Kultury

M/3/2017
Piłka ręczna i koszykówka
dla Wełnowca. Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Gimnazjum nr 9
w dzielnicy Wełnowiec Józefowiec

Dawid Walczuk
Celem projektu jest budowa boi790 225 187 daska wielofunkcyjnego z poliuretanu, przy Gimnazjum nr 9 widmw13@gmail.co
w Katowicach, w dzielnicy
m
Wełnowiec - Józefowiec.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
ul. Krzyżowa 12

651 825,00 zł
Wydział Edukacji i Sportu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Polityki Społecznej

Domy Pomocy Społecznej mają
niezagospodarowane tereny zielone przez co pensjonariusze
w wiosenno-letnie dni nie mogą
spędzać czasu na świeżym powietrzu, bo brakuje zagospodarowaM/4/2017
nych terenów zielonych i brak
Wsparcie Dziennych Domów wyposażenia ogrodowego. Nie
ma altanek, ławek, alejek spacePomocy Społecznej
rowych, stolików i krzesełek oraz
w Katowicach
parasoli ogrodowych oraz innego
sprzętu ogrodowego. A jednocześnie występują braki w wyposażeniu w podstawowy sprzęt do
kuchni, jadalni oraz mebli i brak
sprzętu rehabilitacyjnego.

Zadanie obejmuje wszechstronny remont istniejącego boiska
Remont boiska wielofunkcyj- wielofunkcyjnego, według wykonego, ogólnodostępnego, nanego już projektu, obejmujący
znajdującego się na terenie nawierzchnię, drenaż i wyposażenie oraz modernizację obiektu
Domu Dziecka Stanica

Witold Starowicz
wistar@op.pl

Dzienne Domy Pomocy
Społecznej: ul. Czecha 2,
ul. Wiślana 9, ul. Głogowska
23, ul. Świdnicka 35a,
ul. Oblatów 24, ul. Gliwicka
74a, ul. Tysiąclecia 45a

Maciej Guzik maciej.guzik@o2.pl

Boisko usytuowane jest przy
ul. Plebiscytowej 46, równolegle do osi ulicy Plebiscytowej
po jej stronie wschodniej

M/5/2017

212 392,00 zł

565 000,00 zł

Zadanie zweryfikowane pozytywnie
w następującym zakresie:
1. Zagospodarowanie terenów zielonych
w obiekcie przy ul. Tysiąclecia 45a, w tym
wykonanie projektu;
2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego zewnętrznego wraz z montażem dla placówki przy ul. Tysiąclecia 45a;
3. Modernizacja i renowacja ogrodzenia
wokół obiektu przy ul. Świdnickiej 35a;
4. Zakup sprzętu i urządzeń ogrodniczych
służących do pielęgnacji terenów zielonych (z wyłączeniem placówek prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – ze względu na brak zgodności
z Regulaminem BO);
5. Zakup mebli kuchennych, sprzętu rehabilitacyjnego (wewnętrznego), wyposażenie kuchni i jadalni oraz zakup pozostałych mebli - w pełnym zakresie ujętym
we wniosku z wyłączeniem placówek
prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – ze względu na brak zgodności z Regulaminem BO).

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Polityki Społecznej
Szacunkowy koszt realizacji zadania
zwiększony do kwoty 565 tys. zł.
Koszty po zrealizowaniu zadania

w Katowicach

M/6/2017
Klub Podróżnika "Rajza"
dla Seniorów Domów Pomocy Społecznej "Przystań"
i "Zacisze"
w Katowicach

M/7/2017
Budowa sztucznego
lodowiska

M/9/2017
Zakup nowości wydawniczych dla Filii 35 Miejskiej
Biblioteki Społecznej
w Katowicach

w taki sposób, aby jego przeznaczenie było maksymalnie wszechstronne i wielofunkcyjne (różne
dyscypliny sportowe), a korzystanie z niego jak najbardziej bezpieczne.
Projekt skierowany do seniorów
przebywających na stałe w Domach Opieki Społecznej. W ramach projektu organizowane
będą spotkania z różnymi atrakcjami. Będą to:
Beata Kliś
Dom Pomocy Społecznej
- koncerty - muzyka różnych
733 694 603
PRZYSTAŃ - ul. Adamskiego 22
stron świata,
Dom Pomocy Społecznej
- pokazy tańca w barwnych stro- klub.rajza@gmail.co
ZACISZE - ul. Traktorzystów 42
jach z różnych krajów,
m
- degustacje potraw,
- krótkie pokazy slajdów z podróży,
- pikniki na świeżym powietrzu
połączone z muzyką i śpiewem,
- krótkie wycieczki połączone
ze zwiedzaniem i spacerami.
Budowa sztucznego lodowiska na
terenie Parku Murckowskiego.
Sztuczne lodowisko typu "Biały
Jan Broda
Park Murckowski,
Orlik" do wykorzystania w okreul. Kołodzieja
506-325-872
sie letnim do uprawy odpowiednich dyscyplin sportowych.
W ramach zadania ma być zrealizowany zakup książek i audiobooków w językach obcych celem
wzbogacenia księgozbioru i zaspokojenia potrzeb czytelniczych
osób korzystających z oferty biblioteki. Zakup ma dotyczyć zarówno książek do nauki jak i wydawnictw z zakresu literatury
pięknej i popularnonaukowej.

Jolanta Giszter bodlabiblioteki@gmail.com

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia 35, Wypożyczalnia Książek
Obcojęzycznych,
ul. Słowackiego 20

będą kształtować się na podobnym
poziomie co ponoszone dotychczas.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Polityki Społecznej

42 700,00 zł

Wartość zadania podlega równemu
podziałowi na oba Domy Pomocy
Społecznej (tj. po 21 350 zł).

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Rozwoju Miasta

1 545 000,00 zł
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na poziomie 0,5 mln zł.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

20 000,00 zł
Wydział Kultury

Zadanie polega na modernizacji
boiska szkolnego znajdującego
się przy Szkole Podstawowej
nr 36 na Koszutce (boisko zostało
M/12/2017
wykonane w roku 1998).
Modernizacja boiska wielo- W ramach zadania wykonane
zostanie wyrównanie terenu oraz
funkcyjnego przy Szkole
wykonanie boiska z powierzchni
Podstawowej nr 36
poliuretanowej.
im. Krzysztofa Kamila
Ponadto nowe boisko zostanie
Baczyńskiego w Katowicach wyposażone w niezbędne eleprzy ul. Iłłakowiczówny 13 menty pozwalające uprawiać
różne dyscypliny sportu w tym
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i inne.
Czytaj dla odmiany to projekt
adresowany do rodzin, stwoM/13/2017
rzony w trosce o rozwój czytelniczy społeczeństwa Katowic i reaCzytaj dla odmiany - cykl
lizowany w filiach Miejskiej
spotkań adresowanych
Biblioteki Publicznej w Katowidla rodzin i mający na celu cach. Spotkania autorskie, warszpobudzenie ciekawości
taty, wydarzenia odbywające się
literackiej, przyjemności
w przestrzeni miejskiej organizowane z myślą o tym, by kształtoobcowania z książką
i zaprezentowania alterna- wać i rozbudzać zainteresowania
tywnych sposobów spędza- literackie, by ułatwić obecność
nia rodzinnie czasu wolnego w kulturze związanej z książką
i pokazać, że dobra literatura jest
dla każdego.
Obecnie widoczność na przedmiotowym skrzyżowaniu po stroM/20/2017
nie ulicy Tartacznej jest w 100%
Budowa inteligentnej sygna- ograniczona istniejącym budynkiem mieszkalnym. Dwa lustra
lizacji świetlnej
wspomagające widoczność nie
u zbiegu ulic Tartacznej
spełniają swojej funkcji w mgliste
i Szarych Szeregów
i mroźne dni, ponieważ są zapaw dzielnicy Murcki
rowane lub zamrożone.
Budowa inteligentnej sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu przy

Magdalena Żukowska mgmjz.zukowscy@wp.pl
664 913 300

ul. Kazimiery Iłłakowiczówny
13. Teren zlokalizowany
w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku Szkoły Podstawowej
nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Koszutce.
Obecnie we wskazanym obszarze mieści się boisko wielofunkcyjne, które wykonane zostało w roku 1998.

Patrycja Szostok patrycja.szostok@gmail.com
509 216 912

Katarzyna Słomka katarzyna.slomka@wp.pl

Miejska Biblioteka
Publiczna
ul. Kossutha 11,
wszystkie filie

Skrzyżowanie ulic
Tartacznej i Szarych Szeregów - ul. Tartaczna 1.
Znajduje się u wylotu
drogi leśnej biegnącej
od szpitala w Ochojcu
do Murcek. Jadąc
z Kostuchny w kierunku
centrum i Drogi Krajowej nr 86, skrzyżowanie
znajduje się za cmentarzem w Murckach.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

2 002 000,00 zł
Wydział Edukacji i Sportu

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

90 000,00 zł

Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

550 000,00 zł

Zadanie dwuletnie
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji wynosi 32 000,00 zł.

ul. Tartacznej 1 miałaby za zadanie skomunikowanie w sposób
płynny ruchu lewoskrętnego
w każdym kierunku, ruchu pieszych przechodzących przez istniejącą wysepkę w środku skrzyżowania oraz zniwelowanie wymuszenia pierwszeństwa przez
zniecierpliwionych kierowców
wyjeżdżających z ul. Tartacznej
na bardzo ruchliwą ulicę Szarych
Szeregów / Kołodzieja.
CZARODZIEJSKIE OGRODY WYMARZONE PLACE ZABAW DLA
NASZYCH NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW to projekt stworzenia w ogrodzie przy oddziale
Żłobka Miejskiego ul. Zadole 24a
M/21/2017
placu zabaw z przeznaczeniem
CZARODZIEJSKIE OGRODY - dla dzieci uczęszczających do tej
WYMARZONE PLACE ZABAW placówki w przedziale wiekowym
DLA NASZYCH NAJMŁOD- od 4 miesiąca do 3 roku
życia. Dodatkowo zaplanowano
SZYCH MIESZKAŃCÓW
(zakup wyposażenia placu remont tarasu, który zostanie
wyposażony w kącik zabaw dla
zabaw oraz remont tarasu
maluchów, które ze względu
przy oddziale Żłobka Miej- na wiek 4-12 miesięcy nie korzyskiego ul. Zadole 24a, dopo- stają z ogrodu. W ramach prosażenie placów zabaw
jektu przewidziano również do8 oddziałów Żłobka
posażenie 8 placów zabaw usytuMiejskiego)
owanych przy oddziałach Żłobka
Miejskiego (przy ul. Ligonia 43,
Szeptyckiego 1, Ordona 3a, Bytomskiej 8a, Tysiąclecia 45, Grzegorzka 2, Wojciecha 23a, Ciesielskiej 1).

M/22/2017
Stacja rowerowa na ulicy
Bankowej

Stacja rowerowa systemu rowerów miejskich City By Bike, miałaby zostać umieszczona w roku
2018 na deptaku Bankowa w sąsiedztwie Uniwersytetu Śląskiego

Punktem charakterystycznym jest dawna
baza samochodowa (samochodów ciężarowych), a obecnie firma
zajmująca się sprzedażą
oraz serwisem samochodów ciężarowych
typu "TIR".

Karolina Skubacz
karo82@op.pl

Jacek
Szymik-Kozaczko
j.szymik@onet.eu

Ogród przy oddziale
Żłobka Miejskiego :
ul. Zadole 24a oraz Żłobki
przy: ul. Ligonia 43,
ul. Szeptyckiego 1,
ul. Ordona 3a,
ul. Bytomska 8a,
ul. Tysiąclecia 45,
ul. Grzegorzka 2,
ul. Wojciecha 23a,
ul. Ciesielska 1

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

295 000,00 zł
Wydział Polityki Społecznej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Transportu
ul. Bankowa

50 000,00 zł
Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania projektu.

oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
Obecnie na tym obszarze brakuje
stacji rowerów miejskich, z której
mogliby korzystać m.in. studenci.
Lokalizacja stacji na terenie kampusu uniwersyteckiego umożliwi
też sprawne przemieszczanie się
rowerem pomiędzy innymi punktami Miasta Katowice oraz pozwoli np. na sprawne dotarcie do
CINIBy czy innych obiektów akademickich.
Nasza lokalna społeczność jest
bardzo urozmaicona, Katowice to
nie tylko miasto ludzi młodych
i aktywnych. Nie możemy zapominać o osobach starszych i niepełnosprawnych, a dostępność
M/23/2017
budynków użyteczności publicz"Wiem gdzie idę" multime- nej to sprawa kluczowa dotycząca wszystkich mieszkańców
dialny dotykowy plan
naszego miasta. Rozwiązaniem
budynku Urzędu Miasta
może być multimedialny dotyKatowice przy ulicy Rynek 1 kowy plan, który jest nowoczesnym urządzeniem, pozwalającym mieszkańcom oraz osobom
odwiedzającym lepiej poznać
miejsce, zorientować się w przestrzeni budynku, skorzystać
z internetu.
Pies-ratownik w służbie mieszkańcom to projekt zakładający
M/24/2017
zakup specjalistycznego sprzętu
Pies-ratownik w służbie
dla Grupy Poszukiwawczo-Ramieszkańcom - zakup specja- towniczej funkcjonującej w struklistycznego sprzętu
turach Ochotniczej Straży Pożardla Grupy Poszukiwawczo - nej w Dąbrówce Małej. Ta specjalistyczna grupa posiada w swoich
Ratowniczej w jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej szeregach trzy psiaki, szkolone do
prowadzenia poszukiwań zaguw Dąbrówce Małej
bionych osób, spośród których

Wojciech Podsadniak
696 678 434

Daniel Golec daniel16842@wp.pl

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Rynek 1 budynek Urzędu
Miasta Katowice

Ochotnicza Straż Pożarna
w Dąbrówce Małej,
ul. Strzelców Bytomskich 33

35 000,00 zł

76 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Zarzadzania
Kryzysowego
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 5 tys. zł.

M/25/2017
Zielona Warszawska

M/26/2017
Muszlownik Festiwal

jeden wraz ze swoim przewodnikiem ukończył pełne szkolenie
i brał już udział w dwóch akcjach
poszukiwawczo-ratowniczych,
a pozostałe dwa zakończą szkolenie w najbliższym okresie. W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny pojazd typu
quad z wyposażeniem ratowniczym oraz przyczepą na nosze,
niezbędne do prowadzenia działań w trudno dostępnych terenach leśnych, których wbrew pozorom w naszym mieście nie brakuje.
Zielona Warszawska to zadanie
zakładające wprowadzenie zieleni (drzew, krzewów) oraz sysul. Warszawska,
temu mebli miejskich (parklety,
ul.
Dudy-Gracza
zielony pas
Martyna Fołta
donice, ławki) na ulicy Warszawod skrzyżowania
skiej i na skwerze przy Hotelu Se- 781 838 379 martyul. Warszawskiej i ul. Dudynator na ul. Dudy Gracza w KatonamaGracza do ul. Reja (od strony
wicach. Projekt ma na celu zazie- ria.folta@gmail.com
hotelu Senator). z wyłączeniem
lenienie ulicy, poprawę jej estedziałki nr 202/2
tyki oraz komfortu przebywania
i mieszkania w tej części miasta
oraz umożliwienie obcowania
z roślinnością.
Duży festiwal, na którym wystąpią znane gwiazdy estrady. PodJanusz Brzozowski
Park Murckowski
czas festiwalu usłyszeć będzie
można największe hity, które
665 254 904
z pewnością trafią w gusta każdego mieszkańca naszego miasta
niezależnie od wieku.

M/27/2017

W ramach zadania planowany
jest zakup ocieplanych domków
Domki dla kotów
dla kotów, które zostaną rozwolnożyjących – schronienie mieszczone na terenie Katowic.
Pozwoli to na bezproblemową
i bezpieczeństwo
koegzystencję pomiędzy ludźmi

Agnieszka Drożyńska
660-424-864

78 punktów na obszarze
Śródmieście, Zawodzie, Os.
Paderewskiego - Muchowiec,
Brynów Cz. Wschodnia –
os. Zgrzebnioka, Ligota Panewniki, Załęże, Osiedle
Witosa, Osiedle Tysiąclecia,
Dąb, Wełnowiec-Józefowiec,
Koszutka, Dąbrówka Mała,

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

483 098,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji: 18 650 zł z wyłączeniem działki nr
202/2.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

170 000,00 zł

38 000,00 zł

Wydział Kultury

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kształtowania
Środowiska

Szopienice - Burowiec, Janów
- Nikiszowiec, Giszowiec,
Piotrowice-Ochojec,
Kostuchna na następujących
ulicach: Bankowa 14, Barbary,
Francuska, Franza Wincklera,
Gliwicka, Henryka Dąbrowskiego, Koszarowa 9,
ks. bpa A. Lisieckiego, ks. Bpa
S. Adamskiego 18, Poniatowskiego, Mikołowska 10 i 20,
Opolska, Raciborska, Sokolska
23, Fliegera, Rochowiaka, Staromiejska 3, św. Jana 14,
Agnieszki, Akacjowa, Złota, Alfreda, Feliksa Nowowiejskiego, Józefowska, Lasek Alfreda, Słoneczna, Tomasza Kotlarza, al. Korfantego, Morcinka, Okrzei, gen. Le Ronda,
Zamenhofa, Morawa 10d i 91
d, Obrońców Westerplatte,
Roździeńska, Wandy, Wiosny
Ludów, Szopienicka, Górniczego Stanu, Karolinki, Kosmiczna, Miła, Mysłowicka,
gen. Jankego 13, Berberysów,
Bogucicka, Cynkowa, Marcinkowskiego, Porcelanowa 23,
Racławicka, Staszica, Roździeńskiego, gen. Sikorskiego,
Graniczna, Brynowska, Kolibrów, Lelków, Zadole, Ondraszka, Obroki, B. Chrobrego
9, Piastów, Krucza

a kotami oraz na znaczne ograniczenie populacji gryzoni, które
mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia mieszkańców naszego
miasta. Projekt ten zapewni również opiekę i właściwe warunki
bytowania kotów, zmniejszając
ich uciążliwość dla społeczeństwa.

M/29/2017
Letni Festiwal Filmowy
#KINOnaWITOSA

LETNI
FESTIWAL
FILMOWY
#KINOnaWITOSA to dwumiesięczne kino w plenerze na jednym z największych dzielnicowych rynków w Katowicach - Pl.
św. Herberta na Os. Witosa.
To doskonała propozycja na spędzenie letnich miesięcy dla
Mieszkańców Katowic, zwłaszcza
z dzielnic pozbawionych filii miejskich domów kultury! Razem
obejrzymy ponad 60 filmów pod
niebem!

Krzysztof Kraus
502 313 401 krzysztof.kraus86@gmail.com

Plac św. Herberta.
Zasadnicza część imprez
odbywać się będzie
na płycie głównej placu
(kwadratowy teren
z centralnie umiejscowioną fontanną)

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji: 500 zł. Usunięcie dwóch lokalizacji ul. Szeroka (1 punkt) i ul. Brynowska (1 punkt).

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Kultury

354 300,00 zł

Koszt organizacji festiwalu wymaga
zwiększenia kwoty na realizację zadania o 43 700 zł.

M/30/2017
Deptak Niebieskie Bloki przedłużamy Strefę Kultury

M/31/2017
Szkoły naszych marzeń

50 lat temu na ulicy Dzierżyńskiego - obecnie Chorzowska,
wzdłuż pawilonów przy NIEBIESKICH BLOKACH powstał reprezentacyjny DEPTAK Katowic. Były
tu charakterystyczne klomby
z miejscami do siedzenia, były
Ulica Chorzowska, wzdłuż
fontanny... były, bo wraz z upłyEwa Piskor
pawilonów numery 1-9
wem czasu zniknęły, została be604 950 596
od Ronda do skrzyżowania
tonowa "pustynia" i parę ławek
profil na facebooku:
z ulicą Sokolską oraz Aleja
z tamtej epoki, wśród niezbyt forDEPTAK
NIEBIESKIE
Korfantego na wysokości
tunnie zakomponowanej zieleni.
BLOKI
numerów 46-48.
Postanowiliśmy
to
zmienić
i stworzyć miejsce przyjazne dla
pieszych i rowerzystów, dla
mieszkających tu na stałe, tych
przejazdem lub trafiających tu
w drodze do SPODKA, MCK, NOSPRu, Muzeum Śląskiego czy biurowców KTW - Niech też tu się
czują jak w STREFIE KULTURY.
Szkoły naszych marzeń to wnioSP 1-ul. Jagiellońska 18,
sek dotyczący zakupu pomocy
SP 10-ul. Sokolska 23,
dydaktycznych dla katowickich
SP 12-ul. Paderewskiego 46,
szkół zgodnie z ich potrzebami,
SP 15-ul. bpa Adamskiego 24,
czyli m.in. pomoce dydaktyczne,
SP 37-ul. Lompy 17,
materiały sportowe, wyposażeSP 65-ul. Kukułek 2a,
nie sal, materiały elektroniczne.
II LO-ul. Głowackiego 6,
Adam Skowron
Ponadto projekt obejmuje wypoI LO- ul. Sienkiewicz 64,
502 283 822,
sażenie w sprzęt laboratoryjny
III LO-ul. Mickiewicza 11,
pracowni chemicznej w Pałacu
skowVIII LO-ul. 3-go Maja 42,
Młodzieży - jest to jedyne ogól- ronpr@gmail.com
ZSE-ul. Raciborska 3, Techninodostępne miejsce w Katowikum nr 8-ul. Mickiewicza
cach, gdzie dzieci i młodzież mają
16, ŚTZK-ul. Sokolska 26, Techszansę na samodzielne wykonynikum nr 4-ul. Mikołowska
wanie eksperymentów chemicz131, X LO-ul. Miarki 6,
nych pod okiem doświadczonych
Pałac Młodzieżyi zaangażowanych instruktorów.
ul. Mikołowska 26
W sumie dzięki realizacji wniosku
edukacja w tych szkołach i pla-

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

300 000,00 zł

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 15 tys. zł.
W ramach zadania inwestycyjnego
Katowicka Infrastruktura Rowerowa
w roku 2017 planowane jest zlecenie
koncepcji dla zastosowania rozwiązań umożliwiających wjazd rowerem
pod rondo gen. Ziętka od strony Koszutki: wejście północno-zachodnie.
Część dz. 58/19 i 43 wchodzi w zakres
terenu prac koncepcyjnych.

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA

212 039,00 zł

Wydział Edukacji i Sportu

cówkach będzie bardziej efektywna i ciekawa dla około 4 500
uczniów.

M/32/2017
Psie wybiegi w Katowicach

Psie wybiegi w Katowicach pozwolą miłośnikom czworonogów
wyprowadzać swoje psy w sposób bezpieczny, wygodny i nieuciążliwy dla innych mieszkańców.
Projekt zakłada budowę 4 wybiegów w 4 lokalizacjach: Plac Andrzeja, Park Budnioka, ul. Uniwersytecka róg z Roździeńskiego
(przy Rondzie), ul. Damrota róg
z Sowińskiego.

Celem zadania jest rozbudowa
(modułowa) stanicy harcerskiej
dla 10 Drużyny Harcerskiej nad
Rozbudowa Stanicy
Stawem Morawa w Katowicach 10 Harcerskiej Drużyny
Szopienicach. Pomóżmy harceŻeglarskiej im. Gen. Mariusza rzom zmieniać Świat, dając młoZaruskiego w Katowicach - dym ludziom alternatywę i bezpieczną przystań. Nasza Stanica Szopienicach. Bezpieczna
Przystań dla mieszkańców nasz drugi dom 10 Drużyna Harcerska - Szopienice - Kreatywna
Katowic
Strona Katowic.

Adam Skowron
502 283 822 skowronpr@gmail.com

Plac Andrzeja – trawnik
położony wzdłuż muru aresztu;
Park Budnioka;
ul. Uniwersytecka/róg
z Roździeńskiego - działka
znajdująca się pomiędzy
rondem na ul. Uniwersyteckiej
a ul. Roździeńskiego od strony
bloków mieszkalnych;
ul. Damrota/róg z Sowińskiego
- działka znajdująca się
na styku

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Zakład Zieleni Miejskiej

430 000,00 zł

M/34/2017

Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji: 15 tys. Jedna z lokalizacji z wniosku (Park Budnioka) jest zbieżna
z wnioskiem L/14/12/2017

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
Wydział Rozwoju Miasta
Anna Kopka

ul. Morawa 119 - Szopienice
nad stawem Morawa

3 140 109,00 zł

Zadanie dwuletnie.
Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 76 650 zł.

