Opisy zadań zgłoszonych w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2020

Zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie
Nazwa zadania
1. Kliny Zieleni przy ul. Pileckiego etap I
610.000,00 zł
Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania Zakres inwestycji obejmuje działki z dwóch okręgów, teren położony
przy Kościele Św. Maksymiliana Kolbe. Po wybudowanie tzw. ringu
teren między DK21 a Kościołem wymaga zagospodarowania.
Dzięki wygranemu projektowi Zielone Kliny na Zatorzu w
ramach
Budżetu
Partycypacyjnego
2019
powstanie
dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu. Będzie to
pierwszy etap realizacji Klinów Zieleni przy ul. Pileckiego.
2. Zielone przystanki
Nazwa zadania
Szacunkowy koszt 168.500,00 zł
Krótki opis zadania Projekt zakłada utworzenie 1 testowego zielonego przystanku
w centrum miasta (ul. Sienkiewicza) poprzez obsadzenie jego
konstrukcji zimozielonymi roślinami pnącymi. Roślinność
rosłaby w skrzyniach zakopanych w ziemi i zostałaby
wprowadzone na kratownice wzdłuż tylnej ściany wiat, bez
ingerencji w ich konstrukcję. Dodatkowo projekt zakłada
stworzenie łąki kwietnej.

Nazwa zadania
Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania

3. Przekształcenie "lasku" przy Młyńskiej w "Lasek gier nad Słupią"
i odpoczynku w cieniu drzew
198.200,00 zł
Projekt zakłada ununięcie dziko rosnących krzaków, oczyszczenie
terenu z gruzu, wyrównanie terenu, obsianie trawą, wykonanie
ścieżki o nawierzchni żwirowej, ławki, stołów z planszami do gier
w szachy, warcaby, chińczyka oraz w karty. Poza tym należy
zamontować kilka koszy na śmieci oraz tablice historyczne opisujące:
Śluzę Łososiową, znajdujące się dawniej na tym terenie kąpielisko
rzeczne oraz kanał młyński i dawne jego funkcje.

4. POWIĘKSZAMY SKATEPARK – Słupsk miastem dla rowerów
Nazwa zadania
Szacunkowy koszt 350.000,00 zł
Krótki opis zadania W ramach projektu ma zostać powiększony istniejący skatepark.

Obejmuje to położenie nowej betonowej nawierzchni oraz powstanie
nowych przeszkód również z betonu. Projekt ma powstać na

terenie poprzedzającym skatepark. Ilość
uzależniona od ich typu oraz wielkości.

przeszkód

jest

Zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom

Nazwa zadania

5. Przyjaźnie i aktywnie – poprawa i zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku
515.500,00 zł

Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania W ramach realizacji zadania planuje się poprawę infrastruktury
oraz jej doposażenie przy Szkole Podstawowej nr 1 poprzez: wymianę nawierzchni części posesji pomiędzy boiskiem
wielofunkcyjnym a budynkiem szkoły,zamontowanie na
nawierzchni 4 stałych gier chodnikowych dla dzieci i młodzieży,
utworzenie kącika do odpoczynku i relaksu, zamontowanie
4 kompletów drewnianych stołów z dwiema ławami wraz
z elementami małej architektury.
Budowa i wyposażenie
Podstawowej nr 11 w Słupsku

Nazwa zadania

6.

Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania

500.000,00 zł

Nazwa zadania

7.

placu

zabaw

przy

Szkole

Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną. Wokół placu
zabaw zaplanowane jest oświetlenie oraz ogrodzenie z siatki
stalowej powlekanej. Plac zabaw będzie posiadał monitoring
rejestrowany. Na terenie placu zabaw znajdować się będą:
domek z tarasem, bujak, równoważnia, zestaw huśtawek,
zjeżdżalnia, zestaw duży, karuzela obrotowa oraz elementy
małej architektury: betonowe kosze na śmieci, ławki
z oparciem, stojak na rowery.
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku

Szacunkowy koszt 435.500,00 zł
Krótki opis zadania W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowoczesnego
wielofunkcyjnego
boiska
szkolnego
z
nawierzchnią
poliuretanową w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni
asfaltowej. Boisko będzie zawierało w sobie boiska do czterech
dyscyplin sportowych: do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki,
do gry w tenisa ziemnego; planuje się też dostawę i montaż
wyposażenia sportowego. Zostaną zamontowane piłko chwyty
oraz ogrodzenie.
Nazwa zadania

8. Zagospodarowanie terenu

Szkoły Podstawowej nr 8

w Słupsku
Szacunkowy koszt 549.000,00 zł
Krótki opis zadania Projekt zakłada budowę bieżni sportowej złożonej z 4 torów o
długości 120metrów każdy oraz rozbieżnię wraz z zeskocznią do
skoku w dal. Oprócz tego będzie zbudowana siłownia
zewnętrzna. Zostanie zakupiona gra twister oraz stoły
betonowych do gier (szachy+chińczyk). Na terenie zielonym
przed boiskiem sportowym staną betonowe stoły do ping-ponga.
Strefa integracji i wypoczynku będzie zaopatrzona w ławki
miejskie betonowe oraz kosze na śmieci. Pojawią się również

tablice edukacyjne.
Nazwa zadania
9. Sportowy ogródek SP2
Szacunkowy koszt 77.230,00 zł
Krótki opis zadania Pomysł polega na stworzeniu ogródka sportowo - rekreacyjnego
oraz trzech warzywniaków, które umożliwią prowadzenie
działań sportowo - rekreacyjnych i integracyjnych; ustawione
zostaną urządzenia m.in: zjeżdżalnia dla dzieci, piaskownica,
zewnętrzne urządzenia fitness, pajęczyna, karuzela, koniki na
sprężynie. Teren pod urządzeniami zostanie wyłożony specjalną
nawierzchnią tartanową zwiększającą bezpieczeństwo
użytkowników. Ponadto zostaną ustawione 3 duże skrzynie
ogrodowe, które wykorzystane będą do uprawy roślin i warzyw
przez najmłodszych użytkowników ogródka. Prowadzone będą
tam regularnie zajęcia przyrodnicze - żywe lekcje biologii dla
wszystkich chętnych osób, mieszkańców okolicznych kamienic.

Zadania infrastrukturalne lokalne
Nazwa zadania

10.
VI etap Parku Witkacego (strefa relaksu i gier
stolikowych oraz dokończenie budowy alejek)
Okręg
I
Szacunkowy koszt 349.998,00 zł
Krótki opis zadania W ramach zadania zaplanowano strefę relaksu i gier
stolikowych, która ma służyć głównie dorosłym, w tym osobom
w wieku seniorskim. Oprócz tego dokończenie kompleksu alejek
jest sprawą oczywistą - służą spacerowiczom, biegaczom i
dzieciom na rolkach, hulajnogach itp.
Nazwa zadania
Okręg
Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania

11. Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach
II
350.000,00 zł
Zadanie obejmuje m.in. budowę drogi rowerowej, budowę
parkingu rowerowego - zadaszony, oświetlony, monitorowany,
ciągu pieszo-rowerowego oraz nasadzenia drzew sosnowych
i brzóz.

Nazwa zadania

12. Wymiana chodnika na ul. Żółkiewskiego, Osiedle Zatorze,
Słupsk
Okręg
II
Szacunkowy koszt 330.000,00 zł
Krótki opis zadania W ramach realizacji zadania planowane działania dot. rozbiórki
starego chodnika ulicy po oby stronach i położenie nowej kostki
brukowej.
Nazwa zadania

13. "STARE NA NOWE" – WYMIANA PLACU ZABAW DLA
DZIECI WRAZ Z CHODNIKAMI OKALAJĄCYMI ULICĘ
MIKOŁAJSKĄ 5 i 6"
Okręg
III
Szacunkowy koszt 270.500,00 zł
Krótki opis zadania Projekt zakłada wymianę piaskownicy, huśtawek, wstawienie
dodatkowych elementów np. zjeżdzalni z linami, drabinkami,
zbudowanie tzw. pająka; wymianę na nową nawierzchnię
podłoża (chodników) okalających teren, na których prowadzona
będzie inwestycja.
Nazwa zadania
Okręg
Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania

14. Starzyńskiego zagospodarowanie
III
350.000,00 zł
Zadanie
zakłada
wykonanie
bezpiecznych
przejazdów
rowerowych z ul.Wojska Polskiego do ul. Starzyńskiego oraz
z ul/Starzyńskiego do Placu Zwycięstwa, zagospodarowanie
terenu przy informacji turystycznej, zagospodarowanie ul.
Starzyńskiego w kwietniki, słupki blokujące.

Nazwa zadania
Okręg
Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania

15. Utworzenie placu zabaw przy ulicy Paderewskiego
III
156.350,00 zł
Zadanie zakłada wyrównanie terenu, zakup 3 drewnianych
ławek, 1 kosza na śmieci; planowany jesy zakup i montaż
elementów placu zabaw m.in.: huśtawki wahadłowej
podwójnej, huśtawki wagowej, 2 bujaków na sprężynach,
karuzeli kołowej, wieży ze zjazdem strażackim.

Nazwa zadania
Okręg
Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania

16. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wiejskiej
IV
350.000,00 zł
Projekt zakłada budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Wiejskiej
wraz z poprawą przejazdów rowerowych oraz poprawą ciągu
pieszo-rowerowego przy ul. Westerplatte, poprawę przejazdów
rowerowych; dodatkowo planowane jest zagospodarowanie
w słupki ograniczające w miejscach notorycznych parkowań na
ścieżce rowerowej.

Nazwa zadania

17. Wspieramy schronisko dla zwierząt - oświetlamy drogę
do schroniska
IV
320.500,00 zł
Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia na ulicy Sportowej na
części od wiaduktu do nowego schroniska.

Okręg
Szacunkowy koszt
Krótki opis zadania

Nazwa zadania

18. Żyjmy przyjemnie i kolorowo dbając o kwiaty i zieleń
wokół wspólnoty
Okręg
IV
Szacunkowy koszt 79.300,00 zł
Krótki opis zadania Zadanie obejmuje m.in. przebudowę wraz z poszerzeniem
chodnika, przełożenie kostki brukowej w celu zmiany
organizacji ruchu, ogrodzenie terenu zielonego, utworzenie
klombów w ogródkach, pomalowanie 4 ławek.

Zadania społeczne
Nazwa zadania

19. LETNIE I ZIMOWE MISTRZOSTWA SŁUPSKA
PRZEDSZKOLAKÓW W PIŁCE NOŻNEJ – SŁUPSK 2020
Szacunkowy koszt 21.000,00 zł
Krótki opis zadania Realizacja zadania polega na zorganizowaniu 2 turniejów
piłkarskich - jeden latem- maj/czerwiec, drugi zimą –
listopad/grudzień. Do uczestnictwa w turnieju zaproszone
zostaną dzieci ze wszystkich słupskich przedszkoli z rocznika
2013 i młodszych.
Nazwa zadania

20. II FESTYN RODZINNY "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI"
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU
Szacunkowy koszt 38.500,00 zł
Krótki opis zadania Projekt zakłada wspólne spędzenie czasu wolnego na świeżym
powietrzu. Podczas festynu zorganizowane zostaną występy
artystyczne, różne konkursy i zabawy oraz zawody sportowe;
Najważniejszym zadaniem imprezy jest uczenie tolerancji
i wzajemnego szacunku.
Nazwa zadania

21. GARDEN PARTY U KAROLA – CYKL LETNICH
KONCERTÓW przed pomnikiem Karola Szymanowskiego
w Parku im. Jerzego Waldorffa
Szacunkowy koszt 40.000,00 zł
Krótki opis zadania Projekt przewiduje realizację ośmiu koncertów w wykonaniu
ośmiu zespołów lub solistów reprezentujących różne gatunki
i style muzyczne. Będą to artyści ze Słupska i okolic oraz z
kraju i z zagranicy.
Nazwa zadania
22. Aktywna mama (i tata!)
Szacunkowy koszt 37.200,00 zł
Krótki opis zadania Projekt dotyczy rodziców zamieszkujących w Słupsku
i wychowujących dzieci w wieku 0-7+ obejmujący m.in. :
zajęcia dla fit rodziców z wózkiem, joga dla rodziców z małymi
dziećmi, 4 letnie pikniki integracyjne.
Nazwa zadania
23. AKADEMIA MŁODEGO ZAPAŚNIKA III
Szacunkowy koszt 40.000,00 zł
Krótki opis zadania Trzecia edycja Akademii Młodego Zapaśnika. Projekt jest
skierowany głównie dla dzieci i młodzieży od lat 6. Grupy
będzie się składać z min. 8 osób. Celem projektu jest
zaszczepienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Nazwa zadania
24. Cardio Tenis
Szacunkowy koszt 38.060, 00 zł
Krótki opis zadania W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia grupowe
Cardio Tennisa dla mieszkańców Słupska, dorosłych oraz
seniorów. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie dwa razy

w tygodniu przez okres 5 miesięcy (kwiecień – czerwiec,
wrzesień – październik z wyłączeniem lipca i sierpnia);
prowadzone będą w grupach 6-12 osób, trwające od 60 do 90
min.
Nazwa zadania

25. GORDONKI – zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i
małych dzieci
Szacunkowy koszt 40.000,00 zł
Krótki opis zadania Projekt zakłada umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga
naturalny proces rozumienia muzyki. Zajęcia polegają na
stymulowaniu rozwoju muzycznego,głównie za pomocą śpiewu;
dzieci wsłuchują się w różnorodne śpiewanki i rytmiczanki,
poznają bogactwo skal i rytmów
Nazwa zadania
Szacunkowy koszt
Krótki opis
zadania

26. GRALNIA czyli planszówki dla wszystkich!
39.982,00 zł
Zadanie obejmuje stały dostęp do gier planszowych; projekt
przewiduje różne zajęcia np. granie w języku angielskim,
warsztaty gier fabularnych dla dzieci i dorosłych,warsztaty gier
bitewnych. Każdy mieszkaniec będzie mógł pod okiem „Mistrza
Gralni” zagrać w każdą dostępną na miejscu grę.

Nazwa zadania
27. MMA dla najmłodszych
Szacunkowy koszt 38.600,00 zł
Krótki opis zadania Zadanie prowadzone będzie w sposób ogólnorozwojowy
i przekrojowy – zadanie obejmuje min. Treningi MMA,
gimnastykę, treningi motoryczne, treningi wydolnościowe,
podstawy zdrowego żywienia oraz suplementacji sportowej.
Skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 4-8 lat i 8-15 lat.
Nazwa zadania
28. SŁUPSKA LIGA UNIHOKEJA
Szacunkowy koszt 36.800,00 zł
Krótki opis zadania Zadanie polega na rozgrywaniu ligi unihokeja w cyklu
turniejowych w okresie styczeń - maj 2020. Przewiduje się
zorganizowanie 8 turniejów dla 500 dzieci. (charakter otwarty)
Każdy
mieszkaniec
miasta
będzie
miał
możliwość
uczestniczenia i kibicowania.
Nazwa zadania
29. Szkoła nauki jazdy na Pumptracku III
Szacunkowy koszt 38 599,20 zł
Krótki opis zadania Oferta wnioskodawców zawiera przygotowanie uczestników
z zakresu m.in. zasad poruszania się rowerem w przestrzeni
publicznej oraz po torze Pumptrack; nauki i doskonalenia jazdy
po torze Pumptrack np. między tyczkami,przeskakiwania muld
oraz podskoków.
Nazwa zadania
30.Świadoma mama (i tata!)
Szacunkowy koszt 39.500 zł
Krótki opis zadania Projekt przewiduje warsztaty ze specjalistą dot. karmienia
piersią, snu niemowląt i małych dzieci. Warsztaty kulinarne,

teatralne. Spotkania z psychologiem dziecięcym. Kino dla
rodzica - darmowe seanse dla rodziców z dziećmi. Piknik
rodzinny na podsumowanie zadania.
Nazwa zadania
31. Czwartki Lekkoatletyczne
Szacunkowy koszt 39.980,00 zł
Krótki opis zadania Podczas zawodów uczestnicy mogą startować w konkurencjach
biegowych i technicznych. W ciągu całej edycji zbierają punkty.
Zwycięzcy klasyfikacji końcowej Grand Prix mogą brać udział
w
czerwcowych
Finałach
Ogólnopolskich
Zawodów
Lekkoatletycznych.
Nazwa zadania
32.Sensoraki – czyli kreatywne pomysły na zmysły.
Szacunkowy koszt 40.000,00 zł
Krótki opis zadania Projekt jest skierowany do dzieci, które uczęszczają do
przedszkoli. Wiek dzieci 6 miesięcy - 6 lat. Projekt warsztatów
obejmuje działania ukierunkowane na rozwijanie kreatywności
i twórczego myślenia oraz współpracę z innymi dziećmi.
Nazwa zadania

33. Akademia Młodego Artysty – kreatywne warsztaty dla
dzieci
Szacunkowy koszt 40.000,00 zł
Krótki opis zadania Cykl comiesięcznych warsztatów kreatywnych, dla dzieci
w wieku 4-12 lat. Uczestnicy będą mogli m.in. odkrywać w jaki
sposób zrobić pachnącą świeczkę żelową, kolorowe
mydełka,koraliki Hama, poznają technikę decoupage,
malowania tęczowym piaskiem.
Nazwa zadania
34.AKADEMIA SENIORA
Szacunkowy koszt 40.000,00 zł
Krótki opis zadania Szeroki program dla osób w wieku emerytalnym, który
obejmuje cztery bloki tematyczne ( m.in. cykl warsztatów
poprzedzony wykładami ogólnymi dotyczący naturalnych
substancji znajdujących się w roślinach) i piknik z „Wiarusami”.
Nazwa zadania
35. Świetlica dla lepszej przyszłości
Szacunkowy koszt 38.700,00 zł
Krótki opis zadania Projekt zawiera 2 bloki zajęć ukierunkowanych na
wszechstronny
rozwój
dziecka
poprzez
realizację
interaktywnych
warsztatów
pozwalających
na
rozwój
zainteresowań artystycznych, komputerowych oraz rozwijaniu
kompetencji emocjonalno – społecznych.
Nazwa zadania
36.W RYTMIE MIASTA – słupskie festiwale taneczne
Szacunkowy koszt 40.000,00 zł
Krótki opis zadania Zorganizowanie dwóch otwartych festiwali tanecznych: „Hip
Hop w Teatrze" - Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance oraz

Sfera Ruchu 2020 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Tańca "Otwórz
oczy". Festiwale bedą obejmowały występy, warsztaty
i koncerty.
Nazwa zadania
37.Słupska Liga Minikoszykówki
Szacunkowy koszt 38.800,00 zł
Krótki opis zadania Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie Słupskiej
Ligi Minikoszykówki:9 turniejów ligowych. Każdy uczestnik
zadania otrzyma dwustronny strój koszykarski,w którym będzie
uczestniczył w meczach. Dodatkowo planowane są zajęcia
z koszykówki.
Nazwa zadania
38. W matematyce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci.
Szacunkowy koszt 40.000,00 zł
Krótki opis zadania Przewidywana jest realizacja 6 różnych zajęć rozwijających
logiczne i matematyczne myślenie, m.in. szachy,zajęcia
matematyczne dla uzdolnionych uczniów,nauka podstaw
programowania/kodowania.
Nazwa zadania

39. STERYLIZACJA I KASTRACJA WŁAŚCICIELSKICH
ZWIERZĄT
Szacunkowy koszt 40.000,00
Krótki opis zadania Aby zmniejszyć ilość bezdomnych zwierząt (psów, kotów)
i przeciwdziałać niekontrolowanemu rozwojowi populacji
zwierząt zadanie szacunkowo przewiduje 75 sterylizacji psów
i 20 sterylizacji kotów.
Nazwa zadania
40.Muzyka na mieście
Szacunkowy koszt 38.710,00 zł
Krótki opis zadania Cykl 5 koncertów muzyki kameralnej. W trakcie jednego
koncertu odbiorca będzie miał okazję posłuchać muzyki
poważnej, ale i rozrywkowej ze standardami jazzu. Koncerty
rozlokowane w różnych częściach miasta i rozpoczynane
o różnych porach.
Nazwa zadania
41. Z PASJI DO ZWIERZĄT, CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH
Szacunkowy koszt 27.800 zł
Krótki opis zadania Zadanie
przewiduje
spotkania:
słupskich
adopciaków,
edukacyjne dot.kontrolowanego rozrodu zwierząt, zapobiegania
bezdomności (promocja sterylizacji i kastracji zwierząt), Psie
Pikniki, Bieg na 6 Łap (edukacja nt. wolontariatu i promocja
aktywności fizycznej).

Więcej informacji: www.slupsk.wybiera.pl

