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Lista projektów poddanych pod głosowanie 
l.p. TYTUŁ ZADANIA LOKALIZACJA 

SZACUNKOWY 

KOSZT 
UWAGI 

1. „Piastowskie kontynuacja – mini strefa sportu i rekreacji” teren Mini Strefy Sportu i Rekreacji przy ul. Skrajnej 50.000 zł  

2. „Budowa chodnika przy ulicy Majowej od nr 92 do nr 98 C” przy ul. Majowej 27.200 zł Z uwagi na fakt, iż ul. Majowa jest drogą powiatową, w przypadku wyboru tego 

projektu w głosowaniu, będzie on zrealizowany pod warunkiem podpisania 

przez Gminę Cieszyn umowy z Powiatem Cieszyńskim w sprawie pomocy 

finansowej na jego realizację. 

3. „Utwardzone przejście dla pieszych” łącznik ul. Bucewicza z ul. Słoneczną 50.000 zł  

4. „Plac zabaw przy ulicy Zagrodowej w Cieszynie” na obszarze Marklowic 49.173,62 zł W przypadku wyboru tego projektu w głosowaniu, będzie on zrealizowany pod 

warunkiem podpisania odpowiedniej umowy cywilno – prawnej pomiędzy 

Gminą Cieszyn, a właścicielem nieruchomości, tj. Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Marklowicach, w celu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości  

i zagwarantowania trwałego dostępu publicznego do placu zabaw. 

5. „Zielona klasa na szóstkę” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kalembicach 49.925 zł  

6. „Doposażenie szlaków spacerowych” na obszarze miasta 35.000 zł  

7. „Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy  

ul. Stawowej 6” 

teren parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi 

przy ul. Stawowej 

50.000 zł  

8. „Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, 

na terenie osiedla „Bobrek-Zachód w Cieszynie” 

teren osiedla „Bobrek – Zachód” 49.995 zł W przypadku wyboru tego projektu w głosowaniu, będzie on zrealizowany pod 

warunkiem podpisania odpowiedniej umowy cywilno – prawnej pomiędzy 

Gminą Cieszyn, a właścicielem nieruchomości, tj. Górniczą Spółdzielnią 

Mieszkaniową w Cieszynie, w celu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości 

i zagwarantowania trwałego dostępu publicznego do placu zabaw. 

9. „Cieszyn – kwitnące miasto” amfiteatr przy ul. 3 Maja 30.000 zł  

10. „Przystanek Błogocice II – plac zabaw oraz siłownia pod 

chmurką” 

na osiedlu Błogocice 50.000 zł  

11. „Laptop  - pracownia komputerowa w OCKiR na Podgórzu” na osiedlu Podgórze w budynku Osiedlowego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Cieszynie 

4.495 zł W przypadku wyboru tego projektu w głosowaniu, będzie on zrealizowany pod 

warunkiem podpisania odpowiedniej umowy cywilno – prawnej pomiędzy 

Gminą Cieszyn, a właścicielem budynku, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową 

„Cieszynianka”, w celu nieodpłatnego udostępnienia lokalu, pokrywania 

kosztów funkcjonowania pracowni, a także zagwarantowania trwałego dostępu 

publicznego do pracowni komputerowej. 

12. „Magia Świąt w centrum Cieszyna” wzdłuż ulic: Głęboka, Mennicza, Matejki, Szeroka, 

Szersznika i Regera 

50.000 zł  

Cieszyn, dnia 4 listopada 2016 r.                            Z up. Burmistrza Miasta 
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