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Budżet Obywatelski 2018  

        

       Lista projektów,  

które nie zostaną poddane pod głosowanie  

 
 

L.p. 

 

Tytuł zadania 

 

Lokalizacja 

 

 

 

Szacunkowy koszt* 

(podany przez autora 

projektu) 

 

Uzasadnienie 

 

1. Modernizacja wyciągu narciarskiego 

na stoku Cieślarówka w Cieszynie 
Cieszyn, poniżej ul. Rajskiej  100.000,00 zł  nie uzyskano gwarancji odbioru wyciągu 

narciarskiego po wykonaniu jego 

remontu, nie uwzględniono kwestii 

obsługi i kosztów eksploatacji 

2. Bezpieczeństwo na szóstkę - Szkoła Podstawowa nr 6   
Cieszyn ul. Katowicka 68  

- Ochotnicza Straż Pożarna  
Cieszyn-Pastwiska  
ul. Hażlaska 116  

45.500,00 zł  druga część projektu (zakup mundurów) 

nie spełnia założeń zarządzenia, nie ma 

charakteru inwestycyjnego 

3. Tężnia solankowa w Lasku Miejskim Lasek Miejski nad Puńcówką  100.000,00 zł  koszty rocznej eksploatacji (konserwacja 

pompy wodnej, która transportuje 

solankę; koszt zrzutu solanki w okresie 

jesienno-zimowym; zakup solanki na 

uzupełnienie; opłaty za wodę, ścieki, 

energię elektryczną), mogą wynieść 

między 20.000 a 30.000 zł, istnieje 

również obawa, że tężnia może zostać 

zniszczona przez sarny 
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4. Murale Cieszyńskie  Wskazane przez przedstawicieli 

miasta obiekty  
50.000,00 zł   obecnie realizowane są murale na 

obiektach zarządzanych przez ZBM  
w ramach festiwalu mur art Cieszyn, 

środki na ich realizację przewidywane są  
z dotacji PPG, do roku 2019 włącznie 

zrealizowane zostaną jeszcze 3 murale  

5. Wykonanie ok. 11 miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych do 

parkowania prostopadłego lub 

ukośnego wzdłuż ul. Karłowicza  
w Cieszynie o pow. całkowitej 

zabudowy ok. 150,00 m2 -  dz. 60/28 

własność Gminy Cieszyn obrębu 30 

Cieszyn, ul. Karłowicza  55.000,00 zł  nie jest możliwe wybudowanie 11 miejsc 

na wskazanej działce, ich zasięg wkracza 

na działkę nr 60/27 obr. 30, która jest 

własnością prywatną  

6. Przebudowa nawierzchni  
ul. Gruntowej 

Cieszyn, ul. Gruntowa  100.000,00 zł  koszt remontu istniejącej nawierzchni, 

oszacowany przez MZD na kwotę 

160.000,00 zł, przewyższa kwotę 

wskazaną przez wnioskodawcę 

7. „Wstrzel się w naturę, wyceluj 
w relaks” CBK dla Cieszyna 

Cieszyn, ul. Harcerska  100.000,00 zł  zakres projektu (renowacja i odbudowa 

budynku na strzelnicę) może przekroczyć 

kwotę 100.000,00 zł, ponadto realizacja 

jest sprzeczna z ustaleniami 

obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego (działka zlokalizowana 

jest na terenach leśnych), co uniemożliwia 

uzyskanie stosownych zezwoleń na 

realizację tego projektu  
w organach administracji 

architektoniczno-budowlanej  
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8. Zakup profesjonalnej kosy spalinowej 

wraz z zapasem paliwa na 5 lat dla 

Miejskiego Zarządu Dróg w celu 

umożliwienia częstszego (co najmniej 

2 razy w miesiącu w sezonie 

wegetacyjnym) koszenia boisk na 

terenie Os. Podgórze (przed blokiem 

przy ul. Morcinka 1 oraz za blokiem 

przy ul. Morcinka 5) 

Cieszyn, Os. Podgórze  
(boiska: przed blokiem przy  

ul. Morcinka 1  
oraz za blokiem przy ul. Morcinka 5)  

10.000,00 zł  zapewnienie utrzymania w należytym 

stanie boisk nie jest uzależnione od 

posiadania kosy spalinowej, jest to 

kwestia organizacji działań jednostki 

realizującej to zadanie 

 

 

 

 
Cieszyn, 13 listopada 2017 r. 
 

 

 

 

 


