Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 164/2016 Prezydenta
Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 maja 2016 r.

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ,
zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą
pod głosowanie ogółu mieszkańców

Numer
zadania/
projektu

Nazwa projektu

Opis

Szacunkowy
koszt
realizacji

Dostępny Nowy Sącz- Budowa
ciągów pieszych i parkingów na
osiedlach Barskie oraz
Kilińskiego oraz modernizacja
kładki nad ulicą Nawojowską.

Projekt zakłada realizację trzech
zadań z zakresu infrastruktury komunikacyjno drogowej tj. budowy
chodnika na os. Kilińskiego, parkingu
na os. Barskie, kładki nad ul.
Nawojowską.

2

Upowszechnianie młodzieżowej
piłki nożnej dla dzieci z Nowego
Sącza

Organizacja dla dzieci obozów
szkoleniowych o charakterze
ogólnorozwojowym i zajęć o profilu
piłkarskim. Doskonalenie umiejętności
ruchowych pod kierunkiem
300 000,00 zł
szkoleniowców. Udział w turniejach
okolicznościowych i rozgrywkach lig
młodzieżowych prowadzonych przez
OZPN w Nowym Sączu.

3

Budowa siłowni na świeżym powietrzu
dla osób niepełnosprawnych na
Budowa i wyposażenie: "Siłowni terenie Zespołu Szkół nr 5-Specjalnych
na świeżym powietrzu dla osób
w Nowym Sączu na bezpiecznym
niepełnosprawnych przy Zespole podłożu obejmująca montaż
105 000,00 zł
Szkół nr 5- Specjalnych w
6 urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz
Nowym Sączu".
wykonanie podjazdu na teren siłowni
dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach.

4

Modernizacja infrastruktury
(ciągów pieszych) na terenie
osiedla Szujskiego mająca na
celu poprawę warunków życia
i funkcjonowania mieszkańców.

1

Przeprowadzenie remontu już
istniejącej infrastruktury tj. ciągów
pieszych na os. Szujskiego poprzez
wymianę starych płytek na kostkę
betonową wraz z obrzeżami oraz
krawężnikami.

398 000,00 zł

345 781,97 zł

5

6

7

8

Chodnik dla pieszych przy
ul. Mała Poręba.

Wykonanie chodnika z kostki brukowej
przy ul. Mała Poręba (na odcinku od
ul. Górki Zawadzkie po prawej stronie
w kierunku Szkoły Podstawowej nr 17
do działki nr 295/16 od istniejącego
328 061,59 zł
chodnika) wraz z podbudową krytego
rowu, kanału deszczowego
i kompleksem studzienek spławnodeszczowych.

Montaż na bezpiecznym podłożu 5
urządzeń do ćwiczeń siłowych na
działce przy ul. Wiklinowej (obręb 120
nr dz.16/4) oraz budowa placu zabaw
I: Siłownia pod chmurką,
na terenie dzielnicy Zabełcze przy
II: Plac zabaw dla dzieci.
322 300,00 zł
Szkole Podstawowej nr 6 (obręb 120
(os. Zabełcze)
nr dz. 57) wyposażonego
w wielofunkcyjny zestaw zabawowy,
piaskownice, bujaki, karuzele oraz
ławki.
Budowa lub rozbudowa trzech placów
zabaw na trzech osiedlach:
- osiedle Piątkowa: budowa od
podstaw placu zabaw na obiektach
MOSiR, montaż podłoża oraz zakup
Nowy Sącz dla dzieci- budowa
8 urządzeń zabawowych;
i modernizacja Placów zabaw na - osiedle Wojska Polskiego: rozbudowa
400 000,00 zł
osiedlach: Helena, Piątkowa,
placu zabaw przy ul. I Brygady, zakup
Wojska Polskiego.
raz montaż 10 urządzeń oraz
wykonanie podłoża;
- osiedle Helena: rozbudowa placu
zabaw, zakup oraz montaż
8 urządzeń, wykonanie podłoża
piaskowego oraz ogrodzenia.
Wykonanie nowych ogólnodostępnych
placów zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu
oraz w okolicach ul. Orła Białego
(os. Dąbrówka). Wyposażenie placów
w urządzenia zabawowe m.in.:
Wykonanie ogólnodostępnego
piaskownice, domek do zabawy, rurę
placu zabaw w dzielnicy
400 000,00 zł
z podestami, huśtawki, stół betonowy
Biegonice i Dąbrówka.
do tenisa stołowego, do szachów
i chińczyka. Ponadto plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 14 wyposażony
zostanie w dodatkowe urządzenia
edukacyjne dla osób
niepełnosprawnych.

System informujący mieszkańców
o jakości powietrza w Nowym Sączu.
Informacje przekazywane będą za
pośrednictwem: systemu SMS,
aplikacji mobilnej, 6 tablic
informacyjnych typu LED oraz akcji
edukacyjno- informacyjnej dla
mieszkańców.

9

Czyste niebo nad Ziemią
Sądecką- system informacji dla
mieszkańców.

10

Budowa miejsc postojowych na
Wykonanie ok. 50 miejsc postojowych
pasie zieleni przed budynkami
przy ul. Lwowskiej (rejon Galerii Trzy
przy ul. Lwowskiej (rejon Galerii
Korony).
Trzy Korony).

11

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 18,
Budowa obiektu sportowoul. Broniewskiego 5. Montaż
rekreacyjnego na terenie osiedla
400 000,00 zł
elementów wyposażenia boiska, ławek
Barskie.
oraz wykonanie oświetlenia
i częściowego ogrodzenia.

12

Wykonanie projektu oraz
budowa parkingu z kostki
betonowej gr.8 cm wraz
z wykonaniem podbudowy.
(przy ul. Korzeniowskiego)

13

Wykonanie wielofunkcyjnego,
rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci,
młodzieży i dorosłych przy
Plac zabaw (wielofunkcyjny) dla ul. Sucharskiego 5. Montaż stołów
dzieci, młodzieży i dorosłych.
betonowych do tenisa stołowego i gry 350 000,00 zł
(przy ul. Sucharskiego)
w szachy, elementów siłowni na
świeżym powietrzu, piaskownicy,
zjeżdżalni i huśtawki oraz kompletu
urządzeń do ćwiczeń ruchowych.

400 000,00 zł

160 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji i budowa
parkingu z kostki betonowej na
279 775,00 zł
ul. Korzeniowskiego (działka nr 6/36).
Parking na ok. 30 miejsc postojowych.

14

Modernizacja szkolnego boiska
sportowego i remont
ogrodzeniaboiska od strony
zachodniej przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Nowym
Sączu.

Modernizacja boiska szkolnego przy
Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym
Sączu oraz wykonanie remontu
ogrodzenia boiska od strony
zachodniej.

400 000,00 zł

15

Wykonanie wielofunkcyjnego placu
zabaw dla dzieci przy obiektach
Szkoły Podstawowej nr 21 im.
Wielofunkcyjny plac zabaw dla
Św. Jana Pawła II w Nowym Sączu.
dzieci przy obiektach Szkoły
Montaż zestawu urządzeń
Podstawowej nr 21 im. Św. Jana
zabawowych tj. huśtawek, karuzeli,
Pawła II, ul. Rokitańczyków 26.
zestawu gimnastycznego „poligon
sześciokąt”, zestawu rekreacyjnego
„orbita”. Montaż ławek i koszy.

200 000,00 zł

16

Plac zabaw dla dzieci przy
boisku sportowym-MOSiR
ul. Lwowska.

Budowa placu zabawa na obiektach
MOSiR, zakup i montaż średniego
zestawu placu zabaw, około 60 m kw.
oraz dodatkowo 3 urządzeń
zabawowych, montaż podłoża.

86 000,00 zł

17

Boisko wielofunkcyjne
(koszykówka i siatkówka) dla
uczniów Zespołu Szkół
Podstawowo- Gimnazjalnych
nr 1 i mieszkańców Osiedla
Nawojowska.

Wykonanie na os. Nawojowska przy
obiektach Zespołu Szkół PodstawowoGimnazjalnych nr 1 w Nowym Sączu
boiska z nawierzchni trawy
syntetycznej, zamontowanie piłkochwytów, koszy i słupów do piłki
koszykowej, słupków do siatkówki
oraz wykonanie ogrodzenia wraz
z oświetleniem.

305 000,00 zł

18

Budowa boiska
wielofunkcyjnego.
(os. Millenium)

Budowa boiska wielofunkcyjnego
na os. Millenium przy obiektach
Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu.

400 000,00 zł

Wykonanie placu zabaw i gier dla
dzieci oraz dorosłych na terenie Lasku
Schwerteńskiego, wyposażonego
w betonowe stoły do ping ponga,
szachów i chińczyka, piłkarzyki,
piaskownice, urządzenia zabawowe
171 000,00 zł
typu dżungla i ścieżka zdrowia, stojak
na rowery, ławeczki. Wykonanie
chodnika dla pieszych łączącego
ul. Nadbrzeżną ze ścieżką spacerową
nad Kamienicą.

19

Plac zabaw i gier dla dzieci
i dorosłych. (teren Lasku
Schwerteńskiego)

20

Budowa przy Zespole Szkół
Samochodowych w Nowym Sączu
Budowa boiska do piłki nożnej
boiska do piłki nożnej ze sztucznej
ze sztuczną trawą. (przy Zespole
400 000,00 zł
trawy wraz z częściowym
Szkół Samochodowych)
ogrodzeniem. Wyposażenie boiska
w dwie bramki aluminiowe z siatkami.

