
 

 

Informacja z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na rok 2016 
 

l.p. TYTUŁ ZADANIA LOKALIZACJA 
SZACUNKOWY 

KOSZT* 
OPINIA REKOMENDACJA  

1. „Siłownia pod chmurką na Mnisztwie” pomiędzy ul. Orzeszkową i Odległą 50.000 zł opinia pozytywna 

2. Modernizacja i remont tarasu z zadaszeniem przy 

domu działkowca Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego (ROD) „Celma” w Cieszynie  

ul. Dębowa” 

przy ul. Dębowej 48.262,35 zł opinia negatywna  

3. „Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, 

siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej 

przy ul. Bobka, na terenie osiedla „Bobrek – 

Zachód” w Cieszynie” 

teren osiedla „Bobrek – Zachód” 49.990 zł opinia pozytywna 

4. „Plac zabaw dla dzieci – Mała Łączka” na obszarze Małej Łąki 50.000 zł opinia pozytywna 

5. „Plac zabaw – zabawa przy szóstce” przy Szkole Podstawowej nr 6  

w Kalembicach 
49.969,66 zł opinia pozytywna 

6. „Plac zabaw” teren przy strażnicy OSP  

w Boguszowicach 
50.000 zł opinia pozytywna 

7. „Ławeczka dla Hospicjum” wejście do budynku przy ul.Wąskiej 8.000 zł opinia pozytywna 

8. „Plac zabaw w Marklowicach przy OSP  

ul. Zagrodowa” 

teren przy strażnicy OSP  

w Marklowicach 
50.000 zł opinia pozytywna 

9. „Przestrzeń bez granic” lokal w budynku przy  

ul. Limanowskiego 8 
50.000 zł opinia negatywna 

10. „Grób dzieci utraconych – budowa mogiły  

i pomnika nagrobnego” 

Dział XXXIII na Cmentarzu 

Komunalnym przy ul. Katowickiej 
50.000 zł opinia pozytywna 

11. „Nowy pociąg w Cieszynie – tylko dla dzieci” plac zabaw przy Kościele Św. Trójcy 49.354 zł opinia pozytywna 

12. „Przystanek: Błogocice – montaż wiat 

przystankowych i urządzenie miejsca rekreacyjno 

– integracyjnego dla mieszkańców” 

przy Al. Jana Łyska i ul. Myśliwskiej  

w Błogocicach 
38.200 zł opinia pozytywna 

13. „Projekt i budowa toru do Disc Golfa na terenach 

parku, przyległych do górki „Cieślarówka”,  

ul. Gen. J. Hallera i ul. Żwirki i Wigury” 

teren Cieślarówki pomiędzy ul. Gen. J. 

Hallera i ul. Żwirki i Wigury 
48.000 zł 

opinia pozytywna – pod 

warunkiem, że nie jest sprzeczne  

z koncepcją „Cieślarówki” 

14. „Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych kina 

Piast” 
budynek kina „Piast” 48.000 zł opinia pozytywna 

15. „Zakup przenośnego (mobilnego) boiska do piłki 

nożnej ulicznej” 
na obszarze Miasta Cieszyna 50.000 zł opinia pozytywna 



16. „Przedłużenie – wytyczenie ścieżki rowerowej 

wzdłuż ul. Frysztackiej do ul. Leśnej - 

Pogwizdów” 

wzdłuż ul. Frysztackiej 50.000 zł opinia pozytywna 

17. „Cieszyńska oś czasu” płyta Rynku, Góra Zamkowa,  

Most Przyjaźni 
22.000 zł opinia pozytywna 

18. „Ciąg dla pieszych łączący ulicę Moniuszki (za 

przystankiem Moniuszki Żłobek) z ulicą Liburnia” 
pomiędzy ul. Liburnia a ul. Moniuszki 50.000 zł opinia pozytywna 

19. „Ogrody seniora na Banotówce” Centrum osiedla Podgórze 50.000 zł opinia pozytywna 

20. „Street Workout Arena Cieszyn” park „Pod Wałką” 49.999 zł opinia pozytywna 

21. „Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie 

podziemnego korytarza na ul. Przykopa” 
przy ul. Przykopa 50.000 zł opinia pozytywna 

22. „Ośrodek adopcji zwierząt ADGERIS  

w Cieszynie” 
teren przy ul. Harcerskiej 50.000 zł opinia pozytywna 

23. „Budowa placu zabaw w Cieszynie - Krasnej” 
teren przy strażnicy OSP w Krasnej 50.000 zł opinia pozytywna 

24. „Zestaw do ćwiczeń siłowych dla dzieci i seniorów 

przy kempingu „Olza” 
przy Campingu „Olza” 35.000 zł opinia pozytywna 

25. „Cieszyn kolorowo latem, świątecznie zimą” płyta Rynku i ul. Głęboka 50.000 zł opinia pozytywna 

26. „Ratujmy kasztanowce” obszar miasta Cieszyna 47.817 zł opinia negatywna 

27. „Zagospodarowanie skweru ” 

 

pomiędzy Gen. J. Hallera –              

ks. Tomanka – bp. Śniegonia 
38.658,90 zł opinia pozytywna 

28. „Bezpieczna i przyjazna strefa” – II etap teren Mini Strefy Sportu i Rekreacji  

przy ul. Skrajnej 
48.763 zł opinia pozytywna 

 
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji 

 

 

Cieszyn, dn. 4 września 2015r. 

             

 

            Arkadiusz Skowroński 

 

                     Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu obywatelskiego 


