
Opis Projektu Uzasadnienie realizacji projektu

Zakres i zastosowanie 

projektu (komu będzie 

służył projekt)

Funkcja

184 845,00

Razem pula srodków na zadania ogólnomiejskie: 620 375,00

1 Plac dla psów

Raciborskie 

schronisko przy ul. 

Komunalnej 9

Projekt „Plac dla psów” to miejsce stworzone dla każdego kto uwielbia spędzać czas w 

towarzystwie zwierząt. Dobór miejsca realizacji projektu sprawia, ze z placu będą mogli 

korzystać zarówno właściciele psów jak i mieszkańcy nie posiadający czworonożnego 

przyjaciela. Każdy z nas w godzinach otwarcia raciborskiego schroniska będzie mógł 

zaopiekować się psem na wybiegu. „Plac dla psów” to miejsce wyposażone w przyrządy do 

szkolenia psa. Na placu będzie umiejscowiona platforma łapa oraz pierścień do przeskoków, 

który pozwoli nam nauczyć zwierzęta wykonywania nowych sztuczek. Dodatkowo, na Placu 

zostanie zamontowana równoważnia ruchoma i szałas, który zapewni nam świetną zabawę z 

psami. Ponadto, wszyscy miłośnicy skoków będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na 

drążku do przeskakiwania. Po wyjątkowych igraszkach będzie można zrelaksować się na 

ławkach a nasi czworonożni towarzysze będą mogli napić się wody z wiszących na stojakach 

miskach.

Projekt rozwiąże problem braku placu z wyposażeniem szkolenia psa.
Właściciele psów, czworonożni 

mieszkańcy miasta

sportowa, 

edukacyjna, 

wypoczynkowa

50 000,00 PRZYJĘTY

2

Atrakcja zdrowotna i 

turystyczna – tężnia 

solankowa w Parku 

Zamkowym

Park Zamkowy w 

Raciborzu

Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja obłożona gałązkami tarniny, po których spływa 

solanka. Wytwarza ona specyficzny mikroklimat i tworzy naturalne, lecznicze inhalatorium. Na 

terenie Parku Zamkowego będzie ono bezpłatne i dostępne dla wszystkich (mieszkańców i 

turystów). Powstający w tężni aerozol solny podobny jest do tego, który znamy znad brzegu 

morza. Godzina oddychania powietrzem solankowym pozwala przyjąć dawkę jodu, 

porównywalną z trzema dniami plażowania nad morzem. Mikroklimat tężni solankowej (o 

działaniu bakteriobójczym) zapobiega i leczy m.in. schorzenia górnych dróg oddechowych, 

nadciśnienie tętnicze i ogólne wyczerpanie organizmu. Inhalacje stosowane u zdrowych ludzi 

zwiększają odporność organizmu.

Tężnia solankowa to efektywny sposób na poprawę zdrowia mieszkańców 

Raciborza, w którym obserwujemy znaczny problem zanieczyszczenia 

powietrza. Inwestycja wpisuje się w wizerunek „zielonego” miasta oraz 

pozytywnie wpływa na jego atrakcyjność turystyczną.

Projekt zakłada budowę tężni 

solankowej o wymiarach 

11mx1,3mx3,65m wraz z 

przygotowaniem i urządzeniem 

okolicznego terenu. Będzie to 

obiekt otwarty i bezpłatny, służący 

wszystkim mieszkańcom i 

turystom.

zdrowotna, 

rekreacyjna, 

wypoczynkowa, 

turystyczna

292 700,00 PRZYJĘTY

3

Grota solna z 

kaskadą solankową – 

lepiej zapobiegać niż 

leczyć.

Aquapark H2O 

Racibórz, ul. 

Zamkowa 4

Zaproponowany do realizacji projekt ogólnomiejski ma za zadanie wykorzystać znane od 

dawna właściwości lecznicze soli morskiej. Grota solna z kaskadą solankową w istotny sposób 

przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty naszego Aquaparku H2O oraz wprowadzi dodatkową 

usługę promującą zdrowy styl życia mieszkańców. Szczególnie jest to ważne dla nas 

mieszkańców woj. śląskiego narażonych na zanieczyszczenia powietrza, hałas oraz różne 

negatywne czynniki środowiskowe. Wnioskowana grota solna powinna być zbudowana z 

krystalicznej soli himalajskiej oraz soli z Morza Martwego. Użyta w grotach sól wykazuje 

niezwykłe właściwości lecznicze dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Zawiera 

ponad 80 pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, których 

brak lub niedobór prowadzi do wielu groźnych chorób. Pierwiastki występujące w soli 

himalajskiej łatwo są wchłaniane przez komórki organizmu ludzkiego i poddane procesowi 

metabolizmu. Prowadzone badania udowodniły, że zjonizowane powietrze, wypełniające grotę 

jest dziesięciokrotnie czystsze niż na zewnątrz. Dodatkowo unikalny mikroklimat powstający w 

wyniku wykorzystania naturalnych właściwości soli, wspomaganych kaskadę solankową 

będzie sprzyjał odpoczynkowi, regeneracji organizmu i poprawie stanu zdrowia mieszkańców 

Raciborza i okolic. Dzięki temu osoby korzystające z groty solnej nasycą się mikroelementami i 

biopierwiastkami mającymi bardzo pozytywny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie. 

Prowadzona w grocie terapia połączona będzie z muzykoterapią, koloroterapią.

Klimat groty odbudowuje i wzmacnia mechanizmy obronne organizmu. 50 

minutowy seans dostarcza do organizmu tyle dobroczynnych pierwiastków ile 

kilkudniowy pobyt nad morzem. Regularne wizyty poprawią kondycje zdrowotną 

osób korzystających z groty. Przebywanie w takiej atmosferze redukuje stres, 

wzmacnia system immunologiczny organizmu.

Z terapii w grocie mogą korzystać 

wszyscy, bez ograniczeń 

wiekowych. Pobyt w grocie jest 

korzystny dla osób starszych, 

młodzieży, dzieci,  kobiet w ciąży i 

przyszłych noworodków. Z groty 

mogą korzystać grupy seniorów, 

klasy szkolne, przedszkola i 

osoby indywidualne. Grota będzie 

alternatywą dla osób, które 

rezygnują z basenów i saun na 

terenie H2O.

wypoczynkowa, 

zdrowotna
130 000,00 PRZYJĘTY

4 Zaczytany ogród

Skwer przed Miejską 

i Powiatową 

Biblioteką Publiczną 

w Raciborzu przy 

ulicy Kasprowicza 12

Projekt „Zaczytany ogród” zakłada zagospodarowanie skwerku przed Miejską i Powiatową 

Biblioteką Publiczną przy ul. Kasprowicza 12. W ramach projektu zakupione zostaną meble 

ogrodowe w tym leżaki, ławki, stoliki, parasole itp., a także mini plac zabaw dla dzieci. Dzięki 

przyjaznej aranżacji, skwerek przed biblioteką stanie się idealnym miejscem, w którym można 

przeczytać książkę, spotkać się po lekcjach z przyjaciółmi lub po prostu wypocząć. Dodatkowo 

w „Zaczytanym ogrodzie” będzie można organizować ciekawe wydarzenia o charakterze 

kulturalno – oświatowym, np. letnie koncerty, pokazy filmowe czy lekcje „pod chmurką”.

Projekt odpowiada na potrzeby czytelników raciborskiej biblioteki, uczniów 

dwóch pobliskich szkół i mieszkańców okolicy, którzy cierpią na brak 

przyjaznego miejsca do kreatywnego wypoczynku.

Projekt posłuży przede wszystkim 

mieszkańcom Raciborza, głównie 

czytelnikom raciborskiej biblioteki 

oraz uczniom pobliskich szkół.

wypoczynkowa, 

aktywizująca, 

integrująca

11 550,00 PRZYJĘTY

5
Miejsce aktywnego 

wypoczynku „Ostróg”

Kwadrat pomiędzy ul. 

Grzonki, Rudzką, 

Kanałem Odry i 

rzeką Odrą.

Projekt aktywnego wypoczynku „Ostróg” to miejsce, w którym umiejscowiona jest wiata, a 

wokół niej znajdują się ławki wraz ze stojakami na rower i śmietnikami oraz grill. Obok wody nr 

1, 2, 3, 4 i 5 zlokalizowane są miejsca (stanowiska) do wędkowania dla osób niesprawnych 

ruchowo, w tym poruszających się na wózkach. Cały projekt ma na celu upiększenie 

zdegradowanego terenu oraz umożliwienie wędkowania osobom niepełnosprawnym ruchowo. 

Rezultatem takiego zabiegu będzie stworzenie miejsca, z którego będą mogli skorzystać 

wszyscy mieszkańcy miasta uprawiający aktywny wypoczynek zarówno rowerzyści, biegacze, 

piesi, np. uprawiający nordic walking jak i wędkarze niesprawni ruchowo. Ponadto odnowa 

terenu sprawi, że takie przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenu pod 

względem rekreacyjnym.

Projekt wpływa na rewitalizację obszaru zdegradowanego terenu. Dodatkowo 

projekt ma na celu połączenie aktywnego wypoczynku z możliwością poznania 

przyrody przez mieszkańców miasta, w tym również dla osób niesprawnych 

ruchowo.

Projekt ma służyć przede 

wszystkim mieszkańcom 

Raciborza. Przede wszystkim 

skierowany jest do aktywnie 

uprawiających wypoczynek, tj. 

spacerowiczów w tym 

uprawiających nordic walking, 

biegaczy, rowerzystów i wędkarzy 

niesprawnych ruchowo.

rekreacyjna, 

wypoczynkowa, 

sportowa, 

aktywizacyjna

68 500,00 PRZYJĘTY

6

Utwardzenie 

nawierzchni 

wewnętrznej w ROD 

pod widokiem

Racibórz, ul. Brzeska 

B/N, działka 

ewidencyjna 139/49

Zadanie polega na utwardzeniu wewnętrznej nawierzchni w ROD „Pod Widokiem” w 

Raciborzu poprzez wykorytowanie nawierzchni 1049 m
2
 o głębokości około 40 cm, ułożenie i 

utwardzenie warstwy nośnej o grubości 30 cm po utwardzeniu (np. kruszywo skalne górnicze, 

ok. 314 m
3
), ułożenie i utwardzenie warstwy wyrównującej, niepylącej o grubości 5 cm (ok. 53 

m
3
). Utwardzenie nawierzchni wymaga ponadto ułożenia 271 mb krawężnika betonowego o 

wymiarach 15x30x100, przesunięcie płotu wraz z wymianą siatki, drutów naciągowych i 

słupków nośnych (ok. 50 słupków 15x15x250, 310 mb siatki ocynkowanej powlekanej 

tworzywem 5,5x5,5x1750 mm 3,3/2,2, 930 mb drutu ocynkowanego powlekanego tworzywem 

o grubości 4/2,8 mm),

Zrealizowanie zadania pozwoli korzystać z funkcji ogrodu również w okresie 

jesienno – zimowym i podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Projekt służył będzie 

mieszkańcom Raciborza 

(użytkownikom działek), a więc 

seniorom, emerytom, rencistom, 

wielopokoleniowym rodzinom z 

dziećmi oraz osobom 

utrzymującym bliskie relacje z 

wyżej wymienionymi grupami 

osób.

socjalna, 

wypoczynkowa, 

rekreacyjna, 

środowiskowa

88 450,00 PRZYJĘTY

7

Dofinansowanie 

kursów dla rodziców i 

pedagogów z budową 

placu zabaw.

Raciborskie Centrum 

Kultury D.K. 

„Strzecha” przy ul. 

Londzina 38 w 

Raciborzu

Przewiduję organizację cyklu trzydniowych certyfikowanych arteterapeutycznych kursów i 

szkoleń dla rodziców oraz osób pracujących z dziećmi. Mają one za zadanie zwiększyć 

kompetencje edukacyjne, terapeutyczne i artystyczno – kulturowe uczestników zajęć. Projekt 

dodatkowo ma ukazać walory edukacyjno – wychowawcze sztuki, jako nośnika wartości 

intelektualnych, duchowych oraz kształtujących emocjonalność młodego człowieka. Proces 

wychowania dzieci jest jednym z najtrudniejszych i najdłużej trwających działań jakie dotyczą 

człowieka. Postęp w nauce generuje coraz to nowe metody, które można wykorzystać w 

edukacji i rozwoju dziecka. Dostępność do nich nie jest jednak powszechna i tania – projekt 

ma ułatwić zapoznanie się z nowoczesnymi i nietuzinkowymi sposobami edukacji poprzez 

dofinansowanie udziału w specjalistycznych kursach. Wiedza wyniesiona z wymienionych 

zajęć ułatwi procesy wychowawcze zarówno w placówkach oświatowych, jak i domach 

rodzinnych. Nowopoznane techniki będą mogły być wykorzystywane do pracy z dziećmi. W 

każdym kursie może wziąć udział 20-25 osób. Planuję następujące kursy: arteterapia i terapia 

ręki i stopy, mandala w procesie edukacji, rozwoju i terapii, technika Aleksandra, kinezjologia 

edukacyjna I i II stopień, terapia, edukacja, sztuka poprzez techniki lalkowe, bajkoterapia I i II 

stopień, pamięć dla sukcesu – podstawy kreatywnego uczenia się w dzisiejszej szkole. W 

ramach dofinansowania z budżetu obywatelskiego przewiduję 50% refundacji kosztów udziału 

dla uczestników kursów. Podczas zajęć zorganizuję dla zainteresowanych osób opiekę nad 

dziećmi na terenie domu kultury. W celu uatrakcyjnienia dzieciom czasu, pragnę wybudować 

mini plac zabaw składający się z potrójnej huśtawki, domku ze zjeżdżalnią oraz sprężynowca 

dla 4 osób. Projekt wykorzysta istniejącą infrastrukturę domu kultury i przyczyni się do wzrostu 

więzi między wspólnotą lokalną a instytucją kultury.

Projekt odpowiada na problem małej dostępności do nowych technik 

arteterapeutycznych. Zwiększy świadomość o nich i pozwoli je wdrożyć w 

praktykę osobom mających wpływ na wychowanie dzieci. Ostatecznie 

podniesie jakość edukacji w mieście, przez zmiany w programie nauczania, 

obejmujące edukację kulturalną.

Projekt bezpośrednio kierowany 

jest do około 200 mieszkańców 

Raciborza, którzy pracują z 

dziećmi lub są rodzicami. 

Pośrednio skorzystają także 

dzieci, z którymi uczestnicy 

kursów mają kontakt, a także 

placówki oświatowe poprzez 

zwiększenie kompetencji swoich 

pracowników.

edukacyjna, 

terapeutczyna, 

kulturalna, 

społeczna, 

aktywizująca

69 845,00 PRZYJĘTY

8
Raciborski Park 

Modelarski

Działki przy ul. 

Adamczyka: 317/31, 

316/31, 422/31, 

319/31, 332/32, 

328/31, 335/31, 

320/31, 326/31, 

327/31, 330/31, 

334/31, 318/31, 

321/31, 325/31, 

329/31, 333/31

Projekt pod nazwą Raciborski Park Modelarski ma na celu stworzenie miejsca w Raciborzu 

sprzyjającego uprawianiu szeroko pojętego modelarstwa a także sportów lotniczych na 

sprzęcie takim jak paralotnie. W Raciborzu i okolicach mieszka wielu modelarzy oraz 

paralotniarzy, którzy nie mają dogodnego miejsca do bezpiecznego uprawiania swojego hobby. 

Budowa takiego parku znacząco wpłynie na zainteresowanie szeroko pojętym tematem 

modelarstwa i lotnictwa wśród dzieci i młodzieży naszego miasta. Będzie to miejsce na miłe i 

zdrowe spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. To także miejsce gdzie będą 

pokazywane oryginalne pomysły warte publicznego pokazania, miejsce gdzie będzie można 

poszerzać własną wiedzę i umiejętności, to miejsce inspiracji i późniejszego naśladownictwa 

do uprawiania sportów związanych z wyścigami, rajdami oraz sportem lotniczym. Działające od 

dwóch lat Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz” organizujące w 

Raciborzu największą w okolicy imprezę modelarską p.n. „Piknik modelarski”, który cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Piknik sprawia, że ujawniają się ludzie, którzy 

chcą dołączyć do naszego grona, nauczyć się pilotować modele i rozwijać się w tym kierunku. 

W mieście Racibórz przybywa także właścicieli modeli samochodów zdalnie sterowanych, 

którzy nie mają swojego miejsca do wyścigów. W tym roku odbyły się w hali Rafako pierwsze 

zawody takich modeli, które również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Park nasz 

umożliwiałby właścicielom takich modeli organizowanie częściej takich zawodów na świeżym 

powietrzu.

Wielu mieszkańców naszego miasta uprawia różnego rodzaju sporty lotnicze 

oraz hobbystycznie zajmuje się różnego rodzaju modelami zdalnie sterowanymi 

RC. Posiadanie oficjalnego lądowiska przez miasto sprzyjało by rozwoju tego 

typu sportów a także przyczyniło się do podniesienia prestiżu miasta.

Właściciele wszelkiego rodzaju 

modeli zdalnie sterowanych, 

samolotów, samochodów, itd. 

Wszyscy pasjonaci szeroko 

pojętego lotnictwa, od młodych 

modelarzy zaczynając, poprzez 

moto – paralotniarzy, a kończąc 

na posiadaczach ultra lekkich 

samolotów.

sportowa, 

edukacyjna, 

rekreacyjna, 

gospodarcza

150 000,00 PRZYJĘTY

9
Bezpieczny Racibórz 

– bezpieczny strażak

Teren działania 

czterech jednostek 

OSP z dzielnic: 

Brzezie, Markowice, 

Miedonia i Sudół. W 

ich imieniu wnioskuje 

OSP Sudół.

Ochotnicze Straże Pożarne opierają swoją działalność na służbie lokalnej społeczności. Dzięki 

zaangażowaniu strażaków ochotników ratowane jest życie ludzkie oraz dorobek wielu pokoleń. 

OSP w ciągu roku biorą udział aż w 200 interwencjach. Bez ich pomocy niemożliwe byłoby 

utrzymanie obecnego stanu bezpieczeństwa w mieście. Cztery jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych z Raciborza – OSP Brzezie, OSP Markowice, OSP Miedonia i OSP Sudół 

borykają się z problemem braku umundurowania bojowego. Jest ono wymagane do udziału w 

akcjach ratowniczych bo zastępy wzywane do zdarzeń muszą być odpowiednio ubrane i 

wyposażone. Chodzi tu również o hełmy, rękawice oraz buty. Aktualnie strażakom z OSP 

brakuje średnio 30% mundurów na każdą z jednostek. Z konieczności korzystają z odrębnego 

umundurowania, co rodzi problemy organizacyjne i prowadzi do działań naruszających zasady 

higieny osobistej. W wyposażeniu jednostek zauważalny jest również brak zestawu narzędzi 

hydraulicznych akumulatorowych. OSP są częstokroć wzywane do zdarzeń drogowych i 

usuwania skutków zjawisk pogodowych. Ten sprzęt jest wówczas niezbędny. Ważnym 

aspektem rozwoju umiejętności ochotników są regularne ćwiczenia. Aby skutecznie je 

przeprowadzać potrzebny jest utwardzony plac przed remizą. Takową potrzebę zgłasza 

jednostka z Brzezia i wpisuje się ona w zestawienie działań niezbędnych do skutecznego 

przygotowania strażaków w gotowości do akcji. Do prowadzenia szerokiego zakresu działań 

firmowanych przez OSP potrzebne są namioty. Ich brak w wyposażeniu jednostek widoczny 

jest w trakcie przeprowadzanych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbywają się w 

upalnych miesiącach roku. Namioty wykorzystywane są również do wszelkiego rodzaju imprez 

promujących przynależność do OSP.

Właściwe wyposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych podniesie 

poziom ich przygotowania do udziału w akcjach ratowniczych i zapewni większe 

bezpieczeństwo mieszkańcom całego Raciborza.

Z efektów projektu skorzystają 

cztery jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych, w skład 

których wchodzą mieszkańcy 

czterech dzielnic Raciborza: 

Brzezia, Markowic, Miedoni i 

Sudołu. Walorem projektu będzie 

wpływ na bezpieczeństwo 

wszystkich mieszkańców 

Raciborza, bo jednostki działają 

na terenie miasta, a nawet poza 

jego granicami.

zapewnienie 

bezpieczeństwa, 

rozwojowa, 

integrująca

348 000,00 PRZYJĘTY

10

Budowa strzelnicy 

sportowo – 

rekreacyjnej

Teren po 

niedokończonej 

inwestycji budowy 

basenu na żwirowni 

w dzielnicy Ostróg

Budowa strzelnicy sportowo – rekreacyjnej na terenie niedokończonego basenu pozwoli 

każdemu pasjonatowi strzelectwa rozwijać swoje zainteresowania w sposób zorganizowany i 

bezpieczny, oraz będzie ciekawą alternatywą dla spędzania wolnego czasu przez młodzież, 

dorosłych a nawet całe rodziny. Z obiektu korzystać będą mogli studenci Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w ramach planowych zajęć, uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół 

Mistrzostwa Sportowego, członkowie bractw, organizacji strzeleckich i proobronnych, służby 

mundurowe, miłośnicy paintballa czy ASG a także mieszkańcy posiadający wiatrówki. 

Dodatkową korzyścią z budowy strzelnicy będzie częściowa rewitalizacja oraz poprawa 

bezpieczeństwa terenu, który od wielu lat pozostaje niezagospodarowany. Umiejscowienie 

strzelnicy oraz wysokie wały ochronne spowodują, iż nie będzie ona uciążliwa dla 

mieszkańców. Projekt przewiduje wyburzenie niecki basenu, usypanie kulochwytu głównego, 

zabezpieczeń bocznych w postaci wałów ziemnych oraz budowę przesłon.

W Raciborzu bardzo szybko rośnie liczba pasjonatów strzelectwa. Wymiary, 

ilość podmiotów korzystających oraz umiejscowienie jedynej na terenie miasta 

strzelnicy powodują, iż obiekt ten nie jest dostępny dla przeciętnego 

mieszkańca.

Beneficjentami projektu będą 

wszyscy mieszkańcy Raciborza. 

Z obiektu korzystać będą mogli 

członkowie klubów strzeleckich, 

grup rekonstrukcyjnych, 

stowarzyszeń zrzeszających 

miłośników broni, paintballa, 

ASG, właściciele wiatrówek, 

organizacje proobronne, studenci 

PWSZ, uczniowie szkół średnich 

oraz służby mundurowe.

sportowa, 

wypoczynkowa, 

edukacyjna

348 000,00 PRZYJĘTY

11 Kompas Kariery 

Test KK 

wykonywany online 

przez gimnazjalistów 

wyłonionych z 

naboru do projektu. 

Konsultacja z 

trenerem KK – Urząd 

Miasta Racibórz ul. 

S. Batorego

Kompas Kariery Crown to zestaw testów, które w bardzo precyzyjny sposób pozwala określi 

profil osobowości, zbada zainteresowania, rodzaj umiejętności, a także system 

wartościbadanej osoby. Trenerzy KK analizując testy, zgodnie zauważyli, że idealna praca 

powinna pasować do naszej osobowości, być zajęciem, które nas interesuje, powinna 

wykorzystywać nasze umiejętności oraz być zgodna z naszymi wartościami.  Test KK to 

narzędzie pozwalające, na podjęcie decyzji  odnośnie kierunku dalszej edukacji w oparciu o 

wyniki testu. Dzięki niemu osoby uzyskają informacje, które pomogą im zrozumieć, swój 

unikalny profil zawodowy. Test KK składa się z dwóch etapów, etap pierwszy to rozwiązanie 

testu przez internet w dogodnym czasie dla badanej osoby. Etap drugi to spotkanie i 

konsultacja z trenerem KK w obecności opiekunów. Każdy z etapów trwa około 2 godziny, po 

konsultacji osoba otrzymuje zestaw, a w nim 24 stronicowy raport z wynikiem testu oraz 

broszurę „Lista zawodów i plan działania”.  Test KK pokaże silne strony jak je wykorzystać  

oraz słabe strony  jak je poprawić. Praca zawodowa zajmuje nam blisko połowę życia, dlatego 

ważne jest, aby wybrać właściwy zawód, aby robić to co jest naszą pasją. Narzędziem, które 

wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom jest Kompas Kariery, który pomoże uniknąć złych 

wyborów na przyszłość. Nabór do projektu dla 80 gimnazjalistów na zasadzie „kto pierwszy ten 

lepszy”.

Większość z nas nie potrafi wybrać właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, 

bo nie jest to łatwe, aż 80% osób pracuje w nietrafionym zawodzie, co pokazują 

statystyki. Narzędziem odpowiadającym na ten problem jest Kompas Kariery.

Projekt przeznaczony jest dla 80  

gimnazjalistów. Dzięki niemu 

uczniowie  będą mogli 

nieodpłatnie skorzystać z Testu 

KK, wiem że często jedyną 

barierą skorzystanai z testu KK są 

finanse.

edukacyjna, 

społeczna, 

gospodarcza

31 200,00
PRZYJĘTY

(Przeniesiony z projektow lokalnych)

435 530,00

Suma wartości projektów zakwalifikowanych do głosowania : 1 588 245,00

Pula środków nie wykorzystana w poszczególnych strefach, gdzie nie ma głosowania:

Wykaz projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz

Lp.

(wg daty 

wpływu)

Nazwa projektu

Miejsce 

wykonywania 

projektu

Zakres, zastosowanie i uzasadnienie

Wartość 

projektu 

Przydzielona  pula środków finansowych na realizację zadań:

Status

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Głosowanie



12
Miejski System Psich 

Śmietników

Teren całego Miasta 

Racibórz

Miejski system psich śmietników to 300 sztuk śmietników z woreczkami na psie odchody na 

terenie całego Miasta Racibórz, w szczególności na skwerach, placach zabaw.

Projekt wpłynie na oczyszczenie miasta z psich odchodów. Podczas realizacji 

projektu zalecane jest zastąpienie w Mieście znaków „zakaz wyprowadzania 

psów” śmietnikiem. W nawiązaniu do tego śmietniki z woreczkami rozwiązują 

problem nieczystości i znaki będą zbędną ekspozycją skwerów. Ponadto 

wizerunek miasta stanie się bardziej przyjazny, jeżeli nie wszystko będzie 

zrobione zakazami. To wszystko wpłynie na zwiększenie zadowolenia z jakości 

życia w gminie, jak również na zwiększenie aktywności społecznej grupy 

społecznej posiadającej czworonożnych przyjaciół.

Projekt będzie służył wszystkim 

mieszkańcom Raciborza.
środowiskowa 239 112,00

 ODRZUCONY

 §13 ust. 4 i 6

§ 17 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Racibórz, przyjęty Uchwałą nr XII/144/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 

listopada 2015 r. stanowi bowiem, że zanieczyszczenia odzwierzęce powinny być 

gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych lub 

w koszach ulicznych. Nie jest zatem zasadne umiejscawianie dodatkowych 

śmietników na wskazany rodzaj odpadów, zaś ponoszenie kosztów ich utrzymania 

byłoby  niewspółmierne w stosunku do wartości zadania.

13 Czeska Chata

Kwadrat między 

Bankową, Długą i 

Browarną

Projekt Czeska Chata to miejsce, w którym umiejscowione są otwarte altanki w kolorach: biała, 

niebieska i czerwona. Kolory altan celowo nawiązują do kolorów flagi Czech, ze względu na 

panującą tam kulturę wyjeżdżania na chatę w czasie wolnym. W Altanach ulokowane będą 

leżaki miejskie i stolik. Wokół ustawionych altan umiejscowione będą ławki wraz ze stojakami 

na rower i śmietnikami. Na terenie Czeskiej Chaty umiejscowione będą gabloty, których 

wnętrza wypełnione zostaną fotografiami przedstawiającymi Republikę Czeską i fragmentami 

czeskich książek. Cały projekt ma na celu upiększenie zdegradowanego terenu. Rezultatem 

takiego zabiegu będzie stworzenie miejsca, w którym można odpocząć, czytać książkę czy 

pouczyć się języka czeskiego i doświadczyć kultury czeskiej, nie wyjeżdżając z miasta. 

Ponadto odnowa terenu sprawi, że drzewa „wkradające się” mieszkańcom okolicy do okien 

zostaną zastąpione niskimi krzewami ozdobnymi.

Projekt wpływa na rewitalizację obszaru zdegradowanego terenu. Dodatkowo 

projekt rozwiązuje problem tzw. wkradających się do mieszkań drzew 

mieszkańców tamtejszych kamienic.

Wszystkim mieszkańcom Miasta.
wypoczynkowa, 

edukacyjna
106 969,00

ODRZUCONY 

NIE WYKORZYSTANO MOŻLIWOŚCI POPRAWY

 1) §13 ust. 6 Regulaminu:  nie mogą być realizowane zadania, które stoją w 

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, programami i politykami. W 

wyniku oględzin w terenie  nie stwierdzono drzew „wkradających się” do okien 

mieszkańców. Ponadto drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym.  Miasto Racibórz 

kreuje się na miasto zielone, przyjazne środowisku, nie zachodzi zatem  przesłanka 

do usunięcia drzew .

2) §13 ust. 1-3 Regulaminu: wartość projektu powinna mieścić się w określonych 

limitach finansowych. Przedłożony w formularzu rodzaj działań wraz z 

szacunkowymi kosztami wymaga doprecyzowania tak, by możliwe było 

zweryfikowanie wartości zadania. . Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo 

zniszczenia lub kradzieży wolnostojacych leżaków i stolików. Należałoby zatem 

zamontować stałe formy mebli miejskich.

3) §13 ust. 7 Regulaminu: niezbędna jest zgoda podmiotów na realizację zadania. 

Ze względu na specyfikę położenia przedmiotowego podwórza i fakt, że stanowi ono 

teren zamknięty przeznaczony do użytku przede wszystkim mieszkańców, otwarcie 

go dla odwiedzających, może powodować konflikty na tle naruszenia spokoju, ciszy, 

czy też zasad współżycia społecznego. Należy zatem uzupełnić projekt o 

oświadczenia wspólnot mieszkaniowych , mówiące o zgodzie na realizację projektu 

lub zmienić lokalizację zadania na ogólnodostępną (skwery, parki itp.) 

14
Wielka Promocja 

2017

Teren całego Miasta 

Racibórz – miejsce z 

gablotami na 

wernisaże 

fotograficzne 

zostanie stworzone 

przy pomniku 

Stanisława 

Moniuszki (w parku 

między Basztową a 

Drzymały)

Projekt Wielka Promocja 2017 to pomysł na społeczną kampanię reklamową budżetu 

obywatelskiego w przyszłym roku. Promocja obejmowałaby m.in. takie przedsięwzięcia jak 

festiwal malarski dla wszystkich mieszkańców miasta, uliczny wernisaż fotograficzny czy 

flashmob. Podczas festiwalu malarskiego planowane jest umieszczenie na terenie Raciborza 

sztalug z płótnem malarskimi i farbami. W trakcie trwania wydarzenia każdy mieszkaniec 

będzie mógł dołączyć się do ulicznego malowania obrazu. Co miesięczny wernisaż 

fotograficzny to cykl wystaw fotografii. Specjalnie na tą okazję w parku, gdzie znajduje się 

pomnik S. Moniuszki, zostaną umiejscowione gabloty na wystawy zdjęć. Stworzenie takiego 

miejsca oraz finansowanie druku zdjęć pozwoli pasjonatom fotografii pochwalić się swoimi 

zdjęciami. Warto zauważyć, że takie przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności  

okolicy Placu Długosza. Ponadto podczas prowadzenia kampanii promocyjnej budżetu 

obywatelskiego planowane jest prowadzenie flashmobu. Podczas realizowania takiego 

przedsięwzięcia każdy uczestnik wydarzenia otrzyma darmową koszulkę. Organizacja takiej 

zabawy sprawi, że lokalne zespoły taneczne oraz miłośnicy aktywności będą mogli razem 

realizować swoje pasje tańcząc w centrum miasta. Podczas kampanii przewidywany jest 

również co tygodniowy cykl miejskiego karaoke. Dodatkowo, w ramach wydarzeń karaoke 

proponuje się rozdawanie prezenty w postaci bransoletek USB kalkulatorów. Nadto, w celu 

zachęty do promowania swoich pomysłów przed etapem głosowania, stworzony będzie 

konkurs, w którym autor zwycięskiego projektu otrzyma rower z Raciborskiej Wytwórni 

Rowerów, a każda osoba, która oddała głos na zwycięski projekt voucher do H2O Ostróg lub 

na komunikację miejską.

Projekt wpłynie na zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu miasta.

Projekt będzie skierowany do 

wszystkich mieszkańców 

Raciborza.

edukacyjna, 

aktywizacyjna
122 365,00

ODRZUCONY

 §13 ust. 6 i 8 

Rozdział 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego stanowi, że Miasto 

Racibórz przeprowadza jedynie kampanię edukacyjno – informacyjną w 

czterech etapach, zaś promocję poszczególnych projektów przeprowadzają 

Zgłaszający.

 Art. 44 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1240 

z późn. zm.)  stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w 

sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

15

Ścieżka rekreacyjna 

pieszo-rowerowa o 

walorach 

widokowych, 

przyrodniczych i 

historycznych

Racibórz Przystanek 

autobusowy ul. 

Pogwizdów, 

Jagielnia, Gliniana, 

Gajowa, ścieżka w 

lesie Widok.

Ścieżka rekreacyjna rowerowo-piesza w postaci pętli ma prowadzić bardzo atrakcyjną trasą 

wiodącą z przystanku autobusowego Pogwizdów na wieżę widokową (w budowie), stąd do 

kamienia / pomnika Eichendorffa, a następnie przez las na Widoku z unikalnymi okazami 

przyrody i z powrotem do miejsca startu. Po drodze znajdują się warte zapoznania się z nimi 

opisy legend związanych z tą częścią miasta umieszczone na już stworzonych do tego celu 

instalacjach, jak również opisy przyrodnicze. Ścieżka jest tak zaprojektowana, aby mogli z niej 

korzystać zarówno rowerzyści jak i piesi np. uprawiający spacery z kijkami. Ma długość ok. 2,5 

km. Trasa jest zróżnicowana. Będzie przebiegać drogami asfaltowymi jak i utwardzonymi. 

Różnice wysokości między poszczególnymi punktami zmuszają do pewnego lecz 

umiarkowanego wysiłku. W przeciwieństwie do ścieżek w Arboretum przebiega terenem 

otwartym, pięknym widokowo i dodatkowo, po którym można poruszać się rowerem. Będzie 

ona wspaniałym uzupełnieniem wycieczki na wieżę widokową.

Projekt ma na celu połączenie aktywnego wypoczynku z możliwością poznania 

przyrody regionu, jego historii i walorów widokowych okolicy.

Projekt ma służyć ogółowi 

mieszkańców Raciborza. Głównie 

skierowany jest do uprawiających 

aktywny wypoczynek, tj. 

spacerowiczów (nordic walking), 

biegaczy, rowerzystów, ludzi 

ciekawych historii regionu i 

przyrody.

poznawcza, 

widokowa, 

rekreacyjna, 

historyczna, 

wypoczynkowa

223 500,00

ODRZUCONY

 §13 ust. 9 Regulaminu: W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie 

mogą być realizowane projekty, które dotyczą budowy i remontów dróg lub 

chodników. 

16 Skwer Oręża

Kwadrat ulic: Jana 

Długosza, Piwna, 

Basztowa, Nowa

Projekt Skweru Oręża ma na celu odnowienie raciborskiego fragmentu Baszty. Koncepcja 

zakłada rewitalizację sceny i terenów jej przyległych. Polegałoby to na: remoncie sceny, 

wykonaniu na niej murali nawiązujących do raciborskiej historii i oręża oraz wyposażeniu jej w 

prąd i nagłośnienie. Pomysł odnowienia skweru umiejscowionego przed basztą wynika z 

potrzeby edukacji historycznej wszystkich mieszkańców Raciborza. Polegałoby to na 

organizowaniu w tym miejscu pokazów walk rycerskich, prezentacji oręża i jego historii, a także 

różnego rodzaju wydarzeń nawiązujących do historii. Projekt jednocześnie wpłynąłby na 

zwiększenie promocji Baszty oraz Stowarzyszenie Dręgów Znad Górnej Odry i Bractwa 

Kurkowego. Istotnym dopełnieniem Skweru Oręża byłoby zagospodarowanie go terenem 

„zielonym” oraz ustawienie tam tablic ze zdjęciami lub pracami graficznymi prezentującymi 

najciekawsze eksponaty z raciborskiego muzeum.

- zwiększenie promocji Baszty i terenów wokół niej; - zwiększenie edukacji 

historycznej mieszkańców

- dzieci, - młodzież, - dorośli, - 

stowarzyszenie, bractwo o raz 

muzeum

edukacyjna, 

wypoczynkowa, 

promocyjna, 

integracyjna, 

usługowa

200 000,00

ODRZUCONY

Zgodnie z §13 ust. 6 Regulaminu, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie 

mogą być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w 

mieście planami, programami i politykami. Obszar wskazany w projekcie jest częścią 

kompleksu działek tworzących Plac Długosza wraz z przyległymi skwerami. Bez 

wypracowania kompleksowego planu zagospodarowania tej części Miasta przyjęcie 

do realizacji  w/w zadania mogłoby ograniczyć możliwości aranżacji Placu Długosza 

w ramach rewitalizacji.

17

Architekci dla 

mieszkańców 

Raciborza

ul. Solna 17/9

Projekt „Architekci dla mieszkańców Raciborza” ma na celu podniesienie świadomości lokalnej 

społeczności w zakresie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i prawa 

budowlanego. Zaobserwowano, iż wielu ludzi ma wątpliwości dotyczące możliwości zabudowy 

działki budowlanej oraz samego procesu występowania i przyznawania pozwolenia na budowę. 

Budzą się także pytania czy niektóre roboty lub budowy, np. budowa garażu, altany wymagają 

zgłoszenia do urzędu? Co wymaga zgłoszenia, a co uzyskania pozwolenia na budowę? Także 

w przypadku ważnych inwestycji w mieście pojawiają się pytania, czy konkretna osoba lub 

grupa osób ma możliwość prawnego ustosunkowania się do tego przedsięwzięcia? Jakie są 

realne możliwości wpływania na krajobraz miasta poprzez planowanie przestrzenne? Czy 

mieszkańcy mogą zdecydować, które tereny zostaną przeznaczone np. na teren parku, a 

które pod zabudowę handlowo – usługową? Biuro projektowe zlokalizowane przy ul. Solnej 

17/9, w ramach projektu „Architekci dla mieszkańców Raciborza” będzie nieodpłatnie pomagać 

mieszkańcom w powyższych kwestiach, udzielając bezpłatnych porad w dwóch wyznaczonych 

dniach tygodnia, przez trzy godziny każdego z tych dni. W ramach projektu pomagać 

będziemy też mieszkańcom w wyszukiwaniu i zrozumieniu zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy będą mieli bezpłatny dostęp do najnowszych 

przepisów prawa budowlanego, udostępnianych i prezentowanych na stole multimedialnym. W 

ramach projektu „Architekci dla mieszkańców Raciborza” odbywać się będą także prelekcje 

dotyczące kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania dobrej przestrzeni urbanistycznej. 

Wykłady prowadzone przez wybitnych urbanistów, architektów i historyków. Realizowany 

projekt ma wpłynąć na wzrost świadomości mieszkańców Raciborza w zakresie architektury i 

urbanistyki oraz jej wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Projekt ma na celu służyć mieszkańcom pomocą i radą w procesie 

budowlanym. Projekt ma także wpłynąć na podniesienie świadomości 

społeczności w możliwościach uczestniczenia w kształtowaniu krajobrazu 

miasta.

Projekt będzie służył lokalnej 

społeczności, mieszkańcom 

Raciborza wszystkich dzielnic. 

Skorzystać z tego projektu mogą 

wszystkie osoby pełnoletnie.

edukacyjna, 

informacyjna, 

usługowa, 

kulturalna

87 000,00

ODRZUCONY

§13 ust. 5 i 8 

 Część zadań w zakresie projektu (dotycząca procesu uzyskiwania 

pozwolenia na budowę czy zgłaszania robót budowlanych) należy do zadań 

własnych powiatu. 

 Art. 44 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1240 

z późn. zm.)  stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w 

sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Wydawanie 

środków finansowych na informowanie o zapisach planu 

zagospodarowania przestrzennego jest bezcelowe, ponieważ takich 

informacji na bieżąco udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i 

Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz.

18 „Kulturalny parking”

Teren wokół Domu 

Kultury 

„STRZECHA” ul. 

Londzina 38, numery 

działek 2235/189, 

1592/1, 1599/1

Projekt ma za zadanie przywrócenie faktycznej roli po nieistniejącym amfiteatrze. Będzie 

spełniał kilka funkcji od rozrywkowej (mobilna scena) do użytkowej (parking). Wydzielona 

część będzie spełniała rolę parkingu i miejsca do rozłożenia sceny mobilnej. 

Zagospodarowanie terenów zielonych przy „Strzesze”, alejki, ławki i mała architektura parkowa 

z przewidywanym skalniakiem stanowić będzie część parkową i wypoczynkową. Realizacja 

projektu w sposób perfekcyjny może wpisać się w realizację nowych zadań realizowanych 

przez Raciborskie Centrum Kultury (piknik militarny, piknik rodzinny, występy i prezentacje 

zespołów folklorystycznych, kino plenerowe, koncerty letnie, plenerowe imprezy 

okolicznościowe, małe formy teatralne). Kontynuacja projektu pozwoli na rozwinięcie 

istniejącej infrastruktury i podejmowanie kolejnych działań o charakterze kulturalnym. Projekt 

ma również udowodnić, że amfiteatr nie musi zamienić się w parking, a jeśli już to może być 

bardzo atrakcyjny.

Projekt odpowiada potrzebom mieszkańców i gości, BRAK PARKINGU. 

Istniejące miejsca parkingowe to tak naprawdę 5 stanowisk, realizacja projektu 

zwiększy tę ilość 10-krotnie. Zagospodarowanie terenu i wyposażenie go w 

sprzęt (ławki, parasole), w połączeniu ze sceną przywróci jego dawną funkcję 

amfiteatru.

Projekt służyć będzie wszystkim 

mieszkańcom Raciborza i 

wszystkim, którzy zechcą 

skorzystać z oferty kulturalnej 

Domu Kultury.

użytkowa, 

kulturalna, 

wypoczynkowa

337 700,00

ODRZUCONY

 §13 ust. 6 

Wskazany obszar jest objęty projektem budowy parkingu opiewającego na 

kwotę 485 tys. zł, zaś decyzją nr 128.1.2014 Starosta Raciborski 

zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na jego budowę. 
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Budowa toru 

rowerowego – 

pierwszy raciborski 

pumptrack

Obszar OsiR – 

dzielnica Ostróg

Projekt zakłada budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 

100 mb zajmującego powierzchnię ok. 500 m
2
 idealnego do zabawy dla najmłodszych 

rowerzystów ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych 

amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów. Plac nie będzie ogrodzony i dostęp do niego 

będzie otwarty umożliwiając zainteresowanym trening przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych w godzinach dziennych. Zapętlony tor składał się będzie z „górek”, 

dodatkowo z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Trening na takim torze 

polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu intuicyjnych 

skoordynowanych ruchów „góra-dół” (tzw. pompowania), dzięki którym poruszanie się po torze 

może odbywać się bez pedałowania. Trening na takim torze uczy płynnej jazdy i 

przyspieszania, bez konieczności pedałowania, szlifuje technikę wchodzenia w bandy bez 

zwalniania oraz wyrabia ważne nawyki rowerowe jak umiejętność wybierania szybkich linii 

przejazdu, a także praca tułowia i kończyn górnych i dolnych. Dzięki odpowiedniemu 

profilowaniu trasy tor jest przejezdny na zróżnicowanych prędkościach zarówno dla małych 

rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich. Niemal każdy zatem będzie mógł 

korzystać z Pumptrack'a. Dzieci będą się na nim świetnie bawić, początkujący powoli i 

spokojnie przejeżdżać tor, wprawni rowerzyści rywalizować między sobą, a najlepsi jeździć na 

jednym kole. Chociaż tor typu pumptrack jest torem typowo rowerowym to nic nie stoi na 

przeszkodzie aby korzystali z niego również użytkownicy hulajnóg, deskorolek czy rolek.

Obiekt tego typu wspiera promocję zdrowego trybu życia życia, kultury 

fizycznej, sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych angażując całe 

rodziny i sąsiadów. Stanowi zdrowy azyl dla lokalnych społeczności, może stać 

się areną sportową umożliwiającą organizację imprez rowerowych. 

Zaprojektowany świadomie z dbałością o detale może pełnić rolę przestrzennej 

rzeźby urozmaicającej krajobraz, a jego użytkowanie jest ciche i przyjazne dla 

otoczenia. Realizacja pumptracka'a w Raciborzu podniesie „akcje” rowerowego 

Raciborza i doskonale wkomponuje się w prosportową i prozdrowotną 

infrastrukturę raciborskich ścieżek rowerowych. Projekt nie generuje kosztów 

utrzymania w następnych latach.

Projekt będzie służył ogółowi 

mieszkańców Raciborza: - 

młodzieży, dorosłym, rodzinom z 

dziećmi. Może być również 

miejscem urządzania imprez 

sportowych (zawodów).

sportowa, 

edukacyjna, 

wypoczynkowa, 

zdrowotna

150 060,00

ODRZUCONY 

NIE WYKORZYSTANO MOŻLIWOŚCI POPRAWY

1) §7 ust. 1 Regulaminu, Zgłaszający składa propozycję realizacji zadania na 

formularzu, w którym uzasadnienie projektu powinno zawierać max. 300  znaków. 

Uzasadnienie w/w projektu zawiera 605 znaków, należy zatem skrócić uzasadnienie 

projektu,

2) Zgodnie z §13 ust. 7 Regulaminu, w przypadku realizacji zadań wymagających 

współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, niezbędne jest 

przedstawienie pisemnej gotowości tych podmiotów do kooperacji przy realizacji 

zadania. Natomiast zgodnie z §13 ust. 6 Regulaminu, w ramach budżetu 

obywatelskiego nie można realizować zadań stojących w sprzeczności z 

obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami. Przedłożona zgoda jest 

nieaktualna (wydana przy pierwszej edycji budżetu obywatelskiego). Aktualnie OSiR 

nie dysponuje już wolną powierzchnią do zagospodarowania na tego typu 

inwestycję, zaś teren przy ul. Zamkowej 4 jest już planowany pod budowę 

treningowych rzutni lekkoatletycznych. Należy zatem zmienić lokalizację projektu 

(np. teren wyrobisk pożwirowych, gdzie naturalne ukształtowanie terenu ułatwi 

realizację zadania).



15,00

1
Świetlica – nasz 

drugi dom

Racibórz 47-400, ul. 

Por. Myśliwca 9; 

świetlica 

środowiskowa

Aktualnie świetlica nie spełnia ogólnie przyjętych wymogów ani oczekiwań grup z niej 

korzystających. Nie posiada prawie żadnego wyposażenia, a meble są w złym stanie. W 

związku z tym propozycja zawiera między innymi stworzenie nowoczesnych stanowisk 

komputerowych, oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego, wymianę i remont istniejącego 

umeblowania. W związku z planowanymi zajęciami, między innymi nauczanie języków obcych, 

bardzo potrzebne jest zakupienie takich urządzeń jak kino domowe, czy rzutnik z ekranem. 

Konieczna jest też budowa szafy, w której można będzie przechowywać stroje i nuty chóru, 

oraz gabloty na zdobyte nagrody. Bardzo potrzebne są również gry edukacyjne, dzięki którym 

nasze dzieci będą mogły w świetlicy miło spędzać czas. Z uwagi na płaską bez izolacji cieplnej 

konstrukcję dachu, w słoneczne dni w świetlicy jest bardzo gorąco i duszno. Aby w czasie 

upałów można było korzystać z tych pomieszczeń, niezbędny jest montaż solidnych żaluzji 

przeciwsłonecznych.

Aktualny stan świetlicy środowiskowej w żadnym stopniu nie odpowiada 

standardom oraz potrzebom grup z niej korzystających. Od dłuższego czasu 

nie poczyniono tu żadnych inwestycji.

Przede wszystkim ze świetlicy 

korzystają dzieci szkolne. 

Odbywają się tam zajęcia 

artystyczne, próby chóru 

„Brzezie”, spotkania mieszkańców 

z radnym, oraz spotkania innych 

grup inicjatywnych mieszkańców.

kulturalna,

 oświatowa
54 000,00 PRZYJĘTY

2

„Pod jednym 

dachem” - zakup 

namiotu festynowego

Teren boiska LKS 

Brzezie, działka nr 

273/57, ul. Brzeska 

54 A

W Brzeziu podobnie jak w innych niedużych miejscowościach istnieje deficyt możliwości 

spędzania wspólnie przez mieszkańców wolnego czasu. Jedną ze sprawdzonych od dawna 

form były i są organizowane przez różne stowarzyszenia takie jak np. miejscowy klub piłkarski, 

straż pożarna, parafia – festyny i biesiady. W naszej miejscowości głównym organizatorem 

takich spotkań na wolnym powietrzu jest LKS Brzezie. O tym, że w naszej dzielnicy istnieje 

ogromne zapotrzebowanie na tego typu imprezy świadczy niezmiennie wysoka od wielu lat 

frekwencja. W zeszłym roku nasz festyn sportowy w lipcu odwiedziło ponad 900 osób. Przez 

szereg lat, podczas festynów na scenie występowali różni artyści, orkiestry dęte, zespoły 

taneczne, kabarety, zespoły muzyczne. Były pokazy psów policyjnych, modeli latających i 

wielu innych atrakcji. Niestety naszą bolączką jest brak jakiegokolwiek zadaszenia. Na 

imprezach rozstawialiśmy 3 namioty 3x5 kupione w tym celu wiele lat temu przez naszych 

mieszkańców – społeczników. Jednak ich stan techniczny pozostawia już wiele do życzenia, 

są już mocno nadwyrężone przez ząb czasu. Stąd tegoroczny projekt na zakup nowego 

namiotu. Ma to być hala namiotowa o wymiarach 10m x 10m zgodna z PN-EN 13782 z 

wytrzymałym poszyciem i solidną ramą nośną. Namiot tego typu byłby rozwiązaniem problemu 

zadaszenia. Powinien służyć przez wiele lat naszej szeroko rozumianej społeczności i 

wspomagać organizację imprez plenerowych LKS-u, przedszkola, straży pożarnej, itp. W 

jeszcze lepszym stopniu niż dotychczas wykorzystywane, zużyte już mniejsze namioty.

W naszej miejscowości jest brak zadaszenia umożliwiającego zabezpieczenie 

imprez plenerowych przed ryzykiem niekorzystnej pogody. Koszt wynajęcia hali 

namiotowej przewyższa możliwości finansowe organizatorów a dotychczas 

wykorzystywane, kupione prywatnie przez naszych społeczników mniejsze 

namioty są już mocno zużyte.

Projekt ma służyć całej naszej 

społeczności lokalnej, oraz 

przybyłym gościom w każdym 

przedziale wiekowym.

rekreacyjna, 

społeczna, 

kulturalna, sportowa

22 295,00 PRZYJĘTY

15 440,00

1

Rozbudowa placu 

zabaw o urządzenia 

rekreacyjne i 

sportowe.

Plac zabaw ul. 

Osiedleńcza

Celem projektu jest umożliwienie realizowania potrzeb społecznych, rozwojowych i ruchowych 

najmłodszych mieszkańców dzielnicy Ocice, poprzez rozbudowę i rewitalizację istniejącego 

placu zabaw przy ul. Osiedleńczej, o urządzenia relaksacyjne i sportowe. Projekt przewiduje 

zakup i montaż atestowanych urządzeń, przeznaczonych do użytku przez dzieci: baszta ze 

zjeżdżalniami, platforma wspinaczkowa, urządzenia linowe typu koperta (siatki linowe do 

wspinania), huśtawki typu „bocianie gniazdo” i „koszyk” (koszyk zawieszony na istniejącym 

stelarzu) (dla najmłodszych). W ramach projektu zostaną również odświeżone i w razie 

potrzeby relokowane ławki oraz kosze na śmieci, będące na wyposażeniu placu zabaw. Jest to 

niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego miejsca odpoczynku dla dzieci oraz 

opiekunów najmłodszych użytkowników.

Istniejące urządzenia oraz sposób zagospodarowania terenu działki przy ul. 

Osiedleńczej, są niewystarczające w stosunku do potrzeb gromadzacych się 

tam dzieci. W szczególności brak jest zabezpieczeń i urządzeń pozwalających 

na rozwój ruchowy i zabawę dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt służyć będzie dzieciom i 

młodzieży dzielnicy Ocice, a także 

innym mieszkańcom, 

poszukującym miejsca do 

odpoczynku i rekreacji.

rekreacyjna, 

sportowa, społeczna
60 000,00 PRZYJĘTY

1 480,00

1
Zakup krzeseł do sali 

w remizie OSP Sudół

Remiza OSP Sudół 

przy ul. Hulczyńskiej 

154

Sala w remizie OSP w Raciborzu Sudole służy całej dzielnicy. Kilkakrotnie w ciągu roku 

organizowane są tam szkolenia poświęcone tematyce funkcjonowania straży pożarnej. Sala 

służy także zebraniom dzielnicowym oraz spotkaniom organizowanym przez lokalny samorząd 

w celach informacyjnych. Wykorzystywana jest ponadto przez miejscowe przedszkole, szkołę 

katolicką oraz Kościół Katolicki przy okazji świąt i jubileuszy. Warto nadmienić, że w sali tej 

odbywa się doroczne spotkanie uczestników słynnej w cały regionie Konnej Procesji 

Wielkanocnej, na którą zjeżdża się wielu gości w tym również zagranicznych. Nierzadko w sali 

gromadzi się ponad 100 osób. Dla wszystkich nie wystarcza krzeseł, a te które są obecnie 

wykorzystywane ulegają stopniowej degradacji. Zaistniała pilna potrzeba ich wymiany i 

uzupełnienia do liczby odpowiadającej zapotrzebowaniu.

Brak odpowiedniej liczby krzeseł i stopień zniszczenia obecnie 

wykorzystywanych powodują pilną potrzebę ich wymiany na nowe, w ilości 

odpowiadającej zapotrzebowaniu społecznemu.

Projekt posłuży całej 

społeczności Sudołu, w tym 

strażakom ochotnikom i 

działającym tu stowarzyszeniom, 

a także zapraszanym przez nich 

gościom spoza dzielnicy oraz 

Raciborza.

integracyjna, 

wypoczynkowa, 

edukacyjna

29 000,00 PRZYJĘTY

2

Doposażenie kuchni i 

remont ubikacji 

damskiej w hali LKS 

Studzienna

Hala LKS-u 

Studzienna, 47-400 

Racibórz ul. Urbana 

5a

Projekt o nazwie „Doposażenie kuchni i remont ubikacji damskiej w hali LKS Studzienna” 

został zgłoszony po interwencjach organizacji działających w strefie 3 a są to ZSP nr 4., DFK 

Studzienna LKS Studzienna. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Studziennej i Stowarzyszenie 

Wspinaczkowe Racibórz i od osób prywatnych, którzy korzystają z hali LKS-u. 

Zorganizowaliśmy ankietę w dzielnicy Studzienna, w której mieszkańcy wypowiedzieli się za 

wykonaniem remontu ubikacji i doposażenie kuchni. Kuchnia od momentu uruchomienia hali 

sportowej i zaplecza była doposażana w systemie gospodarczym a sprzęt używany się zużył, 

podobnie jest z ubikacją damską, która od uruchomienia, tj. 1989 r. była naprawiana w razie 

awarii. Teraktota podłogowa zdarta a kawałki ścienne odpadają.

Po wykonaniu tego projektu atrakcyjność obiektu hali LKS-u wzrośnie. Obiekt 

stanie się bardziej nowoczesny i przyjemniejszy dla organizacji i osób 

korzystających z tego obiektu.

Realizacja tego projektu służyć 

będzie mieszkańcom dzielnic 

Sudołu i Studzienna ale także 

mieszkańcom całego Raciborza.

sportowa, 

wypoczynkowa, 

gospodarcza, 

społeczna, 

zdrowotna

42 360,00 PRZYJĘTY

3

Wykonanie elewacji 

przedszkola wraz z 

przebudową 

wiatrołapu i pracami 

wykończeniowymi

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 4, 

Przedszkole nr 5, ul. 

Bojanowska 5

Podczas ostatniej naprawy elewacji przedszkola zostało wykonane wyłącznie ocieplenie ścian 

budynku wraz z zabezpieczeniem zewnętrznej powierzchni przed wpływem warunków 

atmosferycznych. Elewacja wymaga dalszego remontu, wymiany blacharki, uzupełnienia 

ocieplenia i siatki zabezpieczającej, wykonania tynku na ociepleniu i malowania elementów, 

renowacji elementów zewnętrznych. Prace te planuje się wykonać podczas realizacji 

niniejszego projektu. Dodatkowo w  ramach prowadzonych prac zakłada się wymianę drzwi 

wejściowych od strony frontowej oraz drzwi do kuchni z tyłu budynku. Drzwi wejściowe będą 

osadzone w nowym miejscu tak, aby powiększyć przestrzeń pomiędzy drzwiami wejściowymi a 

drugimi drzwiami wiatrołapu. Dzisiejszy układ drzwi powoduje, że pomieszczenie wiatrołapu 

jest za małe i nie spełnia swojej funkcji.

Dbałość o estetykę budynków oświatowych, gdzie przebywają dzieci wydaje się 

czymś zasadniczym. Przedszkole i sąsiedni budynek szkoły podstawowej 

stanowią wspólną jednostkę administracyjną, gdzie szkoła to pięknie 

wyremontowany budynek z nową elewacją zaś przedszkole to nieestetyczna 

szara bryła.

Realizacja projektu ma duże 

znaczenie dla samej jednostki 

oświatowej i będzie służyć przez 

lata szerokiemu gronu osób 

korzystających z usług placówki.

estetyczna, 

oświatowa, 

konserwacyjna

30 000,00

ODRZUCONE

§13 ust. 6, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane 

zadania, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami 

i programami. Remont budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w 

Raciborzu planowany jest do realizacji w ramach środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, priorytetu: Ochrona 

atmosfery i ochrona przed hałasem, kierunku: Termoizolacja budynków w zakresie  

wynikającym z audytu energetycznego. W ramach wskazanych środków wykonuje 

się kompleksowe modernizacje całych budynków w związku z czym wykonanie 

części zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest sprzeczne z polityką Miasta 

oraz bezzasadne.

50,00

1

„Modernizacja 

ogólnodostępnego 

placu zabaw przy 

Przedszkolu w 

Raciborzu – 

Starawieś

Przedszkole nr 3 w 

Raciborzu przy ul. 

Kozielskiej 27

Projekt zakłada modernizację poprzez doposażenie w nowe urządzenia istniejącego 

ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w dzielnicy Stara Wieś miasta Racibórz 

przy ulicy Kozielskiej 27. Celem modernizacji jest zakup oraz instalacja dodatkowych urządzeń 

wyposażenia placu zabaw zwiększających atrakcyjność oraz funkcjonalność tego miejsca. 

Przedszkole nr 3 dysponuje odpowiednią powierzchnią, na które można taką inwestycję 

realizować. Część placu zabaw (od strony ulicy Kozielskiej) jest ogólnodostępna. Mogą z niej 

korzystać mieszkańcy okolicy. Osiągnięcie wzrostu atrakcyjności placu zabaw możliwe jest 

poprzez wyposażenie placu w nowoczesne urządzenia służące aktywnej oraz niebanalnej 

zabawie dzieci. Przykładem są profesjonalnie zaprojektowane do tego celu zestawy urządzeń 

wyposażenia placu zabaw (np. Zestaw Julia S+ za 24132,60 zł brutto).

Pomimo tego, że dziel. Stara Wieś to w większości zabudowa domów 

jednorodzinnych wciąż istnieje potrzeba dostępu do publicznego placu zabaw 

gdzie dzieci mogłyby pod okiem opiekunów w sposób ciekawy i aktywny 

spędzać czas. W moim odczuciu w naszej dzielnicy brakuje takiego miejsca. 

Inwestycja służyć będzie dzieciom 

uczęszczającym na co dzień do 

Przedszkola nr 3 w Raciborzu jak 

i wszystkim mieszkańcom 

dzielnicy Stara Wieś, którzy z 

chęcią zabierają albo zabraliby w 

takie miejsce swoje pociechy przy 

założeniu, że plac zabaw jest 

miejscem gdzie dzieci chętnie 

spędzają czas.

integracyjna, 

zdrowotna, 

społeczna 

25 700,00 PRZYJĘTY

2

Modernizacja 

wyposażenia 

pomieszczeń w 

remizie OSP 

Racibórz – Miedonia

Remiza OSP 

Miedonia, ul. 

Podmiejska 21

Remiza OSP Miedonia jest jedyną instytucją publiczną w naszej dzielnicy posiadającą salę 

gościnną wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym na 100 osób. Co roku mają tu miejsce 

takie imprezy jak zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, zabawa dla dzieci, Sylwester, festyn z 

okazji obchodów św. Floriana, dożynki, spotkania koła emerytów, zebrania strażaków OSP, 

zabawy dla młodzieży. Aby to miejsce spotkań mogło dalej funkcjonować potrzebna jest 

wymiana mebli na sali, które są częściowo uszkodzone, reszta jest ciągle reperowana przez 

mieszkańców. W kuchni posiadamy sprzęt kilkunastoletni, który po części jest przekazywany 

przez mieszkańców, często ulegający awariom. Dzięki wsparciu mieszkańców naszej dzielnicy 

i strażaków udało się nam zakupić, serwisy do kawy i obiadowe, sztućce, termosy i zmywarkę 

oraz zakupiliśmy rzutnik i system nagłaśniający. We własnym zakresie wykonaliśmy remont 

łazienek i szafek kuchennych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców planujemy 

zakupić nowe stoły i krzesła oraz dla usprawnienia kuchni nową szafę chłodniczą, komplet 

garnków, zmywarkę przemysłową, zlew i zaparzacz do kawy. Pragniemy także zakupić nowy 

laptop, by mogli z niego korzystać mieszkańcy podczas zebrań i organizowanych zabaw. 

Posiadamy stary komputer, który nie nadaje się do podłączenia pod system nagłaśniający i 

pod rzutnik. Chcemy także wyremontować schody wejściowe, które są już popękane i mają 

dziury. Powyższa inicjatywa jest skierowana do wszystkich mieszkańców dzielnicy Miedonia a 

nie tylko członków OSP.

W dzielnicy Miedonia jedynie remiza OSP posiada salę, w której mogą się 

spotkać mieszkańcy dzielnicy. Sprzęt i meble jakie posiadamy nie są już w 

należytym stanie. Przy organizowaniu spotkań mamy obawy, żeby komuś nie 

stała się krzywda, gdyż istnieje duże ryzyko awaryjności. Wielokrotnie 

następowały awarie urządzeń.

Projekt kierowany jest do 

wszystkich mieszkańców 

dzielnicy Miedonia.

sportowa, 

wypoczynkowa, 

integracyjna

55 000,00 PRZYJĘTY

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

PROJEKTY LOKALNE

Strefa nr 1 - BRZEZIE

Wszystkie projekty przyjęte do realziacji bez głosowania

Strefa nr 2 - OCICE

Projekt przyjęty do realziacji bez głosowania

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

Suma wartości projektów zgłoszonych : 76 295,00

Łączna przydzielona pula środków finansowych: 75 440,00

Suma wartości projektów zgłoszonych :

Łączna przydzielona pula środków finansowych: 76 310,00

Łączna przydzielona pula środków finansowych: 1 064 470,00

60 000,00

Strefa nr 3 - SUDÓŁ / STUDZIENNA

Wszystkie projekty przyjęte do realziacji bez głosowania

Łączna przydzielona pula środków finansowych: 72 840,00

Suma wartości projektów zgłoszonych : 71 360,00

Łączna przydzielona pula środków finansowych: 80 750,00

Strefa nr 4 - STARA WIEŚ / PROSZOWIEC / MIEDONIA

Wszystkie projekty przyjęte do realziacji bez głosowania

Suma wartości projektów zgłoszonych : 80 700,00

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:



?

1

Siłownia pod 

chmurką „Hetmański 

Relaks”

Działka 857/6, teren 

przy Hetmańskiej 

19A

Siłownie zewnętrzne to świetna alternatywa dla płatnych siłowni wewnętrznych. Zamiast 

kupować drogi karnet i spędzać godziny w zamkniętym pomieszczeniu, można ćwiczyć równie 

skutecznie za darmo na świeżym powietrzu. Siłownia pod chmurką „Hetmański relaks”, ma za 

zadanie poprawę aktywności i sprawności fizycznej mieszkańców jak i integrację społeczności 

lokalnej. Stworzenie siłowni przy ulicy Hetmańskiej, pośród okolicznych posesji, bezpośrednio 

przy ścieżkach rowerowych – trasy nr 2 oraz 356, bardzo dobrze wpisze się w sportową 

atmosferę okolicy i umożliwi osobom, które będą czuły się zmęczone w trakcie jazdy na 

rowerze, rolkach, biegających lub uprawiających nordic walking, itp. zażycia chwili 

odpoczynku. Dla pozostałych osób, które aktywnie będą chciały spędzić czas na siłowni pod 

chmurką, będzie okazja ćwiczenia dodatkowych partii mięśni, które w ramach codziennej 

aktywności są w małym stopniu wykorzystywane. „Hetmański relaks” będzie to zestaw 

trwałych urządzeń do ćwiczeń, składający się z dziesięciu certyfikowanych stanowisk: 

orbitek/biegacz, wyciskanie/ściąganie, ławeczka/prostownik pleców, prasa nożna/wioślarz, 

talia/wahadło. Zyskają na tym nie tylko nasze mięśnie, ale także cały organizm. Lepsze 

dotlenienie powoduje zwiększoną wydolność, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki 

sportowe. Dodatkowo będą dwie ławki jednostronne do siedzenia (odpoczynku), dwa stojaki 

rowerowe oraz kosz na śmieci, które uzupełnią kompleksowy charakter obiektu. Położenie 

wśród drzew i krzewów zapewni cień i spokój ćwiczącym. Teren pod urządzeniami zostanie 

wyłożony kostką betonową szarą i czerwoną, zapewniając estetyczną, stabilną i bezobsługową 

powierzchnię. Charakter obiektu oraz jego kompleksowa oferta spowoduje, że wielu 

mieszkańców, bez względu na możliwości fizyczne i kondycję, chętnie skorzysta z takiego 

typu rekreacji oraz sprawi, że miejsce to będzie sportową wyspą wśród mieszkańców dzielnicy 

Markowice.

W dzielnicy Markowice brakuje urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz 

miejsca do spontanicznych spotkań mieszkańców. „Hetmański relaks” 

uatrakcyjni przestrzeń publiczną, stanowiąc ciekawy element architektury. 

Inicjatywa ta odpowiada potrzebie zdrowego stylu życia poprzez aktywny 

wypoczynek. 

Projekt ze względu na 

interdyscyplinarność służyć ma 

wszystkim mieszkańcom dzielnicy 

Markowice bez względu na płeć i 

wiek. Główną myślą jest 

stworzenie przestrzeni, dającej 

możliwość ćwiczenia na świeżym 

powietrzu w niedalekiej odległości 

od miejsca zamieszkania.

sportowa, 

zdrowotna, 

rekreacyjna, 

wypoczynkowa, 

integracyjna

51 880,00 PRZYJĘTY

2

Wzrost atrakcyjności 

zaplecza OSP 

Racibórz – 

Markowice 

wspierające rozwój 

społeczności lokalnej

Ochotnicza straż 

pożarna w Raciborzu 

– Markowicach, ul. 

Arki Bożka 20 A, 47-

400 Racibórz

Oddany niedawno do użytku budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu – Markowicach, 

oprócz swojej podstawowej funkcji jaką jest poprawa bezpieczeństwa i ochrona przed zagrożeniami, 

ma spełniać również funkcję kulturalną, sportową, edukacyjną oraz ma służyć jako miejsce spotkań 

społeczności lokalnej. Głównym założeniem projektu jest doposażenie OSP w dzielnicy Markowice w 

sprzęt kuchenno-gastronomiczny oraz sprzęt nagłaśniający służące strażakom, społeczności lokalnej 

oraz wszystkim instytucjom chcącym korzystać z zaplecza remizy. Dotychczasowe zaplecze 

kuchenne zostało wyposażone w leciwy sprzęt pochodzący z zasobów OSP będący na wyposażeniu 

starej remizy. Zakupiony sprzęt kuchenny ma służyć lepszemu, bezpieczniejszemu korzystaniu z 

zaplecza kuchennego (np. zakup zmywarki gastronomicznej umożliwia wprowadzenie szeregu 

udogodnień, wpływających w sposób zasadniczy na płynność oraz funkcjonalność nowoczesnego 

zaplecza. Najbardziej kluczowe spośród nich to automatyzacja oraz zmniejszająca pracochłonność 

procesu aż do 90%, oszczędność wody i zużywanej energii – woda po odfiltrowaniu jest używana 

wielokrotnie, wymagając jedynie dogrzewania, oszczędność środków myjących – automatyczne 

dozowniki dozują zawartość z większą precyzją niż ma to miejsce w myciu ręcznym, ponadto zaś są 

częściowo odzyskiwane wraz z wodą, bezpieczeństwo dla obsługi – ze względu na wyeliminowanie 

bezpośredniego kontaktu ze środkami chemicznymi), natomiast sprzęt nagłaśniający będzie 

wykorzystywany przy realizacji spotkań, konferencji jak również podczas imprez plenerowych dzielnicy 

Markowice. Planowane do zakupu doposażenie zostało wyselekcjonowane pod względem 

funkcjonalności i trwałości, by zapewnić korzystającym bezpieczeństwo i ergonomię pracy oraz by 

promować atrakcyjne warunki korzystania i odbywania imprez w OSP.

Problemem jest brak odpowiedniego wyposażenia świetlicy służącej 

społeczności lokalnej. Brakuje podstawowego sprzętu niezbędnego do 

funkcjonowania zaplecza świetlicy. W złym stanie technicznym jest sprzęt 

nagłaśniający.

Realizacja projektu służyć będzie 

wszystkim mieszkańcom dzielnicy 

oraz innym osobom chcącym 

skorzystać z zaplecza remizy. 

Oprócz mieszkańców, z zaplecza 

korzystać będą kobiety ćwiczące 

aerobik, strażacy uczęszczający 

na szkolenia czy spotkania. 

Miasto, Powiat i inne instytucje.

gospodarcza

usługowa
19 915,00 PRZYJĘTY

3

Montaż barierek 

ochronnych oraz 

siedzisk na boisku 

LKS Markowice

Obiekt Zespołu 

Szkolno – 

Przedszkolnego nr 1, 

u. Jordana 6, Boisko 

LKS 07 Markowice, 

ul. Jordana 6

Przesunięcie siedzisk na bezpieczną odległość od linii bocznej boiska, montaż barierek 

ochronnych w celu poprawy bezpieczeństwa zawodników jak i kibiców, zabudowa ścianki 

oporowej, montaż siedzisk dla zawodników rezerwowych i trenerów zgodnie ze współczesnymi 

wymogami. W szczególności: demontaż ławek parkowych do ponownego zabudowania. 

Rozebranie chodników. Roboty ziemne (częściowe rozebranie skarpy pomiędzy piłkochwytem 

a ławkami). Wywóz i utylizacja. Montaż słupów nośnych stalowych. Zabudowa ścianki 

oporowej podkładami kolejowymi. Izolacje przeciwwilgociowe. Zasypywanie wykopów z 

przerzutem ziemi. Ponowny montaż ławek parkowych. Dostawa i montaż prefabrykatów 

metalowych (poręcze ze stalowych rur). Częściowy demontaż ogrodzeń w celu umożliwienia 

rozbiórki zadaszeń dla trenerów i zawodników rezerwowych. Zakup i dostawa zadaszeń 

boiskowych dla trenerów i zawodników rezerwowych. Podpory żelbetowe pod montaż 

zadaszeń. Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod wiatą dla trenerów i 

zawodników rezerwowych. Rozścielenie ziemi urodzajnej z ręcznym obsianiem trawy.

Poprawa bezpieczeństwa zawodników i kibiców, warunkowe dopuszczenie 

boiska do rozgrywek przez Podokręg Racibórz, dostosowanie współczesnych 

standardów siedzisk dla trenerów i zawodników rezerwowych.

Projekt służyć będzie grupie ok. 

75 osób składających się z dzieci 

i młodzieży oraz mieszkańców 

dzielnicy Markowice 

uczestniczących w zajęciach i 

zawodach sportowych. Ponadto z 

oferty sportowo-rekreacyjnej 

Klubu korzysta co roku ok. 2500 

mieszkańców dzielnicy jako kibice 

czy uczestnicy imprez sportowo – 

rekreacyjnych.

sportowa, 

zdrowotna, 

wychowawcza, 

kreatywna, 

integracyjna

48 548,89 PRZYJĘTY

31 610,00

1

Siłownia „pod 

chmurką” przy 

Gimnazjum nr 5 w 

Raciborzu

Teren przy boisku 

Gimnazjum nr 5 im. 

Jana Pawła II w 

Raciborzu, ul. 

Opawska 81

Budowa siłowni plenerowej przy istniejącym boisku szkolnym Gimnazjum nr 5 w Raciborzu. W 

ramach budowy powstanie kilka certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, a 

także kilka ławeczek do siedzenia. Teren wokół urządzeń jest terenem zielonym. Usytuowanie 

siłowni plenerowej przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym stanie się powodem większego 

zainteresowania mieszkańców obydwoma tymi miejscami i urozmaici zakres wykonywanych 

aktywności fizycznych. Siłownia „pod chmurką” na ogrodzonym i strzeżonym terenie szkoły 

zminimalizuje ryzyko aktów wandalizmu. Dodatkowym atutem jest to, że korzystanie z siłowni 

jest bezpłatne. Plenerowa siłownia rozwiązuje problemy związane z pogorszeniem stanu 

zdrowia, złej kondycji zdrowotnej społeczeństwa, zapewnia organizację czasu wolnego.

Celem zadania jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz 

poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na 

wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i 

utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców dzielnicy.

Siłownia „pod chmurką” to 

połączenie ruchu i przyjemności z 

przebywania na świeżym 

powietrzu przeznaczona dla osób 

w każdym wieku i o różnym stanie 

zdrowia. Usytuowanie na terenie 

szkoły spowoduje, że korzystać z 

niej będą także dzieci i młodzież.

sportowa, 

edukacyjna, 

zdrowotna, 

wypoczynkowa, 

rekreacyjna

84 600,00 PRZYJĘTY

0,00

1

„Siatkówka plażowa 

dla każdego” 

modernizacja i 

zabezpieczenie boisk 

plażowych

Boiska plażowe na 

terenie gimnazjum nr 

3 im. Augustyna 

Weltzla w Raciborzu

Przedmiotem rozpisanego projektu p.n. „Siatkówka plazowa dla każdego – modernizacja i 

zabezpieczenie boisk plażowych” jest modernizacja i zabezpieczenie boisk znajdujących się 

już na obiekcie sportowym w Gimnazjum nr 3 w Raciborzu. W zakres planowanych działań 

modernizacyjnych  maja wejść: zakup i wymianę dotychczasowych słupków siatkarskich, 

które w wyniku dużej eksploatacji wymagają odnowienia, zakup plandek zabezpieczających 

boiska na okres jesienno – zimowy. Zakup plandek osłaniających podłoże boisk czyli 

specjalistyczny piasek, gwarantuje duże oszczędności związane z częstą wymianą i 

dosypywaniem piachu. Zakup stanowisk sędziowskich, krzeseł przenośnych (małe trybuny), 

namiotów, stołów i krzeseł oraz sprzętu sportowego w postaci siatek, linii, wieszaków na siatki, 

profesjonalnych piłek (do organizacji zawodów sportowych).

Celem głównym projektu jest rozpowszechnienie plażówki wśród dzieci, 

młodzieży szkolnej i dorosłych. Celem jest wskazanie zasad zachowań 

prozdrowotnych oraz zasadności sportu w ich życiu. Cel zostanie osiągnięty 

poprzez udział młodzieży i dorosłych w zawodach w plażówkę organizowanych 

na odnowionych boiskach.

Lokalni mieszkańcy dzielnicy i ich 

rodziny

aktywizująca, 

wypoczynkowa, 

sportowa, 

edukacyjna

32 000,00 PRZYJĘTY

2

Poprawa 

funkcjonalności 

osiedlowego boiska

Osiedle hetmańskie, 

ul Chodkiewicza w 

Raciborzu

Zaproponowany do realizacji projekt lokalny ma za zadanie służyć mieszkańcom osiedla i 

dzielnicy, którzy w trosce o swoje zdrowie chcą aktywnie spędzać czas wolny od zajęć 

zawodowych i obowiązków szkolnych. Nasze boisko osiedlowe jest postrzegane przez 

mieszkańców jako lokalny zasób i dobro wspólne, które ma wpływ na atrakcyjność dzielnicy, 

chęć zamieszkania nowych lokatorów, w tym szczególnie młodych rodzin z dziećmi. Cechą 

naszego boiska jest dostępność i otwartość dla każdej grupy wiekowej i o każdej porze dnia i 

tygodnia. Korzystanie z boiska jest bezpłatne i możliwe do zagospodarowania pod lokalne 

imprezy sportowe, festyny lub akcje letnie dla dzieci i młodzieży. Uprawianie sportu na naszym 

boisku przez młodzież odciąga ją od używek, ciągłego przebywania przed monitorem 

komputera i uczy zasad zdrowego koleżeństwa i przestrzegania zasad społecznych. Boisko 

trawiaste jest także lepszą opcją w opinii fachowców alternatywą dla Orlika zlokalizowanego 

przy Gimnazjum nr 3 i betonowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu. 

Obecny wygląd boiska nie jest zadowalający i w ocenie mieszkańców wymaga zmian, które 

zapewnią bezpieczeństwo korzystającym. Po pierwsze mieszkańcy chcą w ramach projektu 

wymiany starych i zniszczonych stalowych bramek na nowe kotwione w gruncie bramki 

aluminiowe z siatkami o wymiarze wys. 2 m, szerokość 4 m. Po drugie wymiany na końcach 

boiska starych drucianych piłkochwytów na nowe piłkochwyty przeznaczonych na boisko 

trawiaste i wykonane ze słupów stalowych kotwionych o wysokości 5 metrów i kolorowej siatki 

polipropylenowej bezwęzłowej o oczkach 10x10 cm. Wymiana samej siatki na piłkochwycie 

wzdłuż prawej strony boiska, bez demontażu słupków. Po trzecie umiejscowienia wzdłuż 

boiska 3 ławek stalowo-drewnianych, które będą służyły do odpoczynku lub przebrania się 

osoby korzystającej z boiska. Po czwarte rekultywacji nawierzchni trawiastej przez wyrównanie 

i dosianie mieszanki traw.

Potrzeba wynika z postulatów mieszkańców. Obecnie dzieci zmuszone są 

korzystać z boiska przy G3. Droga do tego boiska wiedzie przez ruchliwą 

jezdnie, więc  nie jest preferowane przez najmłodszych i  rodziców. Często też 

boisko to jest zarezerwowane dla szkółek. Dlatego dzieci wybierają do gry 

przestrzenie między blokami, niszcząc elewację budynków.

Z boiska będą korzystać wszyscy 

mieszkańcy, bez ograniczeń 

wiekowych. Boisko będzie 

bezpłatnie udostępnione i możliwe 

do wykorzystania pod imprezy 

sportowe, festyny, akcje letnie dla 

dzieci i młodzieży. Uprawianie 

sportu na boisku przez osoby 

dorosłe i młodzież odciągnie od 

używek, alkoholu, ciągłego 

przebywania przed monitorem 

komputera.

wypoczynkowa, 

sportowa
34 080,00 PRZYJĘTY

3

Turystyka sakralna 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

tradycji 

pielgrzymkowych 

sanktuarium Matki 

Bożej

Teren miejski, al. 

Ojca Johanessa 

Leppicha – działka nr 

449 i teren wokół 

Sanktuarium Matki 

Bożej w Raciborzu, 

działka nr 407

Na śląskim szlaku pielgrzymkowym znajduje się wiele miejsc o znaczeniu lokalnym, 

regionalnym czy nawet ogólnokrajowym. Wśród tych miejsc coraz częściej wymienia się 

Sanktuarium Matki Bożej. Miejsce to od początku związane z Raciborzem cieszy się wielką 

popularnością wśród mieszkańców naszego miasta, okolicznych gmin i jak wskazują materiały 

pielgrzymów z prawie całego Śląska. Kilkusetletnia tradycja pielgrzymowania do Sanktuarium 

Matki Bożej, wpisuje się również w obraz Polaków jako narodu pielgrzymów. Od 1831 roku 

corocznie do Sanktuarium pielgrzymują m.in. parafianie św. Jana Chrzciciela na Ostrogu dla 

upamiętnienia epidemii cholery. Każdego roku do Sanktuarium pielgrzymują wszystkie parafie 

znajdujące się na terenie Raciborza w liczbie kilku tysięcy mieszkańców. W turystyce religijnej 

istotny jest również nurt poznawczy. W trakcie pielgrzymowania do miejsc kultu religijnego, 

oprócz poświęcania czasu na modlitwę, uczestnicy chcą także jak najwięcej zobaczyć, poznać 

historię oraz architekturę kultury religijnej i świeckiej. Zrealizowany w ostatnich dniach przez 

Urząd Miasta Racibórz projekt szkolenia nowych przewodników turystycznych może również 

przyczynić się do jeszcze większego zainteresowania turystów barokową świątynią. Z tego 

względu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów, zauważalna stała się 

potrzeba wyposażenia tego miejsca w ławki dające możliwość odpoczynku po wyczerpujących 

marszach, spacerach. Realizacja zgłoszonego projektu budżetu obywatelskiego pozwoli 

osobom biorącym udział w indywidualnych lub zorganizowanych wycieczkach turystycznych 

oraz pielgrzymkach dać okazję docenienia walorów architektonicznych barokowej budowli, 

zapoznania się z historią tego miejsca oraz tradycją religijną naszego miasta.  Ustawione ławki 

dobrze wkomponują się w teren wzdłuż al. Ojca J. Leppicha i terenu za Sanktuarium, gdzie 

znajduje się już przygotowany i utwardzony teren z kostki brukowej, który służy tradycjom 

pielgrzymkowym. 

Sanktuarium i teren z alejkami spełnia rolę miejsca kulturowego, edukacyjnego 

i turystycznego. Drzewa zapewniają cień i schronienie w upalne dni, ale też 

możliwość odpoczynku, skorzystania przez rodziny z dziećmi z urokliwego 

miejsca spacerów i relaksu. Barokowe sanktuarium znajduje się na trasie 

przewodników turystycznych.

Z ławek będą korzystać 

mieszkańcy dzielnicy bez 

ograniczeń wiekowych i 

wyznaniowych. Miejsce będzie 

korzystnie wpływało na jakość 

spędzania wolnego czasu przez 

osoby dorosłe, młodzież szkolną i 

dzieci. Z tego projektu będą 

korzystali także turyści 

indywidualni oraz zorganizowane 

grupy, które może oprowadzać 

miejski przewodnik turystyczny.

turystyczna, 

edukacyjna, religijna
56 560,00 PRZYJĘTY

22 690,00

1
Siłownia pod 

chmurką 

Działka nr 2992/63 

lub 2203/63 – teren 

pomiędzy ul. 

Skłodowską a 

Pomnikową

Projekt zakłada powstanie siłowni pod chmurką z kilkoma stanowiskami certyfikowany 

urządzeń do ćwiczeń, co stanowić będzie idealne miejsce do sportowej zabawy dzieci i 

dorosłych. Z siłowni będzie mógł korzystać każdy amator ruchu o praktycznie każdej porze 

roku. Siłownia będzie usytuowana w pobliżu placu zabaw, co pozwoli aktywnie spędzić czas 

całym rodzinom. Nie zaplanowano ogrodzenia mini siłowni, aby o każdej porze, nawet późnym 

wieczorem była dostępna dla korzystających z niej. Wykonanie twardego podłoża z kostki 

brukowej zdecydowanie ułatwi utrzymanie siłowni w należytym stanie technicznym.

Obiekt tego typu wspiera promocję zdrowego trybu życia życia, kultury 

fizycznej, sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych angażując całe 

rodziny i sąsiadów. Użytkowanie tego typu urządzeń jest ciche i przyjazne dla 

otoczenia. Projekt nie generuje kosztów utrzymania w olejnych latach.

Projekt będzie służył ogółowi 

mieszkańców: młodzieży, 

dorosłym, rodzinom z dziećmi.

sportowa, 

wypoczynkowa, 

zdrowotna, 

bezpieczeństwa

31 200,00 PRZYJĘTY

2
Plac zabaw z mini 

labiryntem

Działka nr 3145/63, 

Racibórz, ul. 

Miechowska

Projekt zakłada realizację placu zabaw ogrodzonego żywopłotem z mini labiryntem. Wejście do 

placu zabaw będzie prowadzić przez labirynt z żywopłotu – co będzie dodatkową atrakcją dla 

dzieci korzystających z placu zabaw. Plac zabaw będzie miał wymiary 8 m na 13 m. Plac 

zabaw wykonany z kolorowych, drewnianych elementów (zestaw urządzeń) będzie idealnym 

miejscem do zabawy dla dzieci. Będzie to średniej wielkości plac zabaw z uwzględnieniem 

strefy dla dzieci młodszych i starszych. Zestaw będzie zawierał: zestaw zabawowy, 

zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową, huśtawki, bujak na sprężynie, ławkę z oparciem, tablicę 

regulaminową. Urządzenia będą tak zamontowane, aby zachować strefę bezpieczeństwa, czyli 

wolną przestrzeń wokół każdego urządzenia. Zakłada się, że plac zabaw – dla bezpieczeństwa 

– będzie miał ogrodzenie z żywopłotu, ale dostęp do niego będzie otwarty umożliwiając 

zainteresowanym zabawę przy sprzyjających warunkach w godzinach dziennych. Plac zabaw 

zostanie również oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące podczas korzystania z urządzeń. Dzieci z okolicznych budynków mieszkalnych 

będą miały „zielony” teren do rekreacji. Będzie to pierwszy plac zabaw dla dzieci na tej ulicy; 

dlatego istnieje ogromna potrzeba stworzenia tego miejsca do rekreacji.

Utworzenie – po raz pierwszy na tym terenie – ogólnodostępnego, atrakcyjnego 

placu zabaw, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci w wieku 3-12 lat. W 

wyniku poszerzenia oferty rekreacyjnej skierowanej do dzieci, poprawie ulegnie 

standard życia mieszkańców osiedla.

Projekt będzie służył ogółowi 

mieszkańców: - dorosłym, - 

rodzicom z dziećmi.

sportowa, 

edukacyjna, 

wypoczynkowa, 

zdrowotna

49 200,00 PRZYJĘTY

122 640,00

Suma wartości projektów zgłoszonych :

Łączna przydzielona pula srodków finansowych: 71 880,00

Suma wartości projektów zgłoszonych :

Strefa nr 5 - MARKOWICE

Głosowanie

103 090,00

Łączna przydzielona pula srodków finansowych: 116 210,00

Suma wartości projektów zgłoszonych : 84 600,00

Strefa nr 7 - NOWE ZAGRODY i OKOLICE

Wszystkie projekty przyjęte do realziacji bez głosowania

Łączna przydzielona pula środków finansowych:

122 640,00

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

120 343,89

Strefa nr 6 - ŁĄKOWA / WANDY / 1-go MAJA i OKOLICE

Projekt przyjęty do realziacji bez głosowania

Łączna przydzielona pula środków finansowych:

80 400,00

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

Strefa nr 8 - POLNA / POMNIKOWA / OPAWSKA - KONIEC i OKOLICE

Wszystkie projekty przyjęte do realziacji bez głosowania

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

Suma wartości projektów zgłoszonych :



0,00

1
Kolorowe dzieciństwo 

na osiedlu Obora

Działka 31/2, plac 

zabaw na skwerze 

pomiędzy ulicami 

Księcia Przemysława 

i Emanuela Smołki

W ramach projektu „kolorowe dzieciństwo na osiedlu Obora” podjęte zostaną działania 

zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i przyjazności naszego osiedla dla dzieci. Są to 

działania dotyczące różnych sfer funkcjonowania osiedla, dla których wspólnym 

mianownikiem jest rozwój i aktywność dzieci. Na placu zabaw, znajdującym się przy kościele, 

pomiędzy ulicami księcia Przemysława i Emila Smołki wymienione zostaną na starsze i mało 

używane sprzęty, na nowe i bardziej atrakcyjne dla dzieci. „Beczka” zostanie zastąpiona 

kolorową zjeżdżalnią, a na miejscu metalowej huśtawki znajdzie się huśtawka typu „bocianie 

gniazdo”. Wymiana urządzeń do zabawy podniesie poziom atrakcyjności i nowoczesności 

placu zabaw, który jest miejscem spotkań, integracji i beztroskiej zabawy naszych dzieci. Na 

osiedlu Obora, na terenie kempingu, znajduje się świetlica na której odbywają się zajęcia 

plastyczne, dzieci grają również w gry planszowe z animatorem. Zajęcia te będą 

kontynuowane przez kolejny rok dzięki funduszom uzyskanym z „budżetu obywatelskiego”. Od 

stycznia i do grudnia, jeden dzień w tygodniu przez dwie godziny, odbywały się będą zajęcia 

plastyczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Zatrudniona zostanie również 

dodatkowa osoba, która jeden raz w tygodniu przez dwie godziny będzie prowadziła szeroko 

rozumiane zajęcia animacyjne z dziećmi – gry i zabawy. Zakupione zostaną materiały 

potrzebne do prowadzenia zajęć, poszerzona zostanie również oferta gier, które obecnie 

znajdują się na świetlicy.

Ponieważ świetlica na kempingach jest miejscem bardzo przychylnym 

dzieciom, należy kontynuować podjęte we wcześniejszej edycji „budżetu 

obywatelskiego” działania. Uatrakcyjnienie placu zabaw będzie sprzyjało 

integracji naszej społeczności i wzrostowi zadowolenia z miejsca zamieszkania.

Projekt będzie służył dzieciom w 

każdym wieku od maluszków 

korzystających z bezpiecznej 

huśtawki na placu zabaw po 

nastolatki, uczestniczące na 

zajęciach w świetlicy.

rekreacyjna, 

edukacyjna, 

społeczna, 

wypoczynkowa

29 540,00 PRZYJĘTY

2

Szkolno-

przedszkolny 

dzielnicowy kącik 

rekreacyjno-

dydaktyczny

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 3, 

ul. Sudecka 2

Wiata z drewna sosnowego o powierzchni 10,0x5,0m z wyposażeniem. Konstrukcja będzie 

wykonana z drewna sosnowego zabezpieczona lakierobejcą koloryzującą. Zadaszenie wiaty 

wykonane zostanie z dachówki bitumicznej. Wiata stanie na terenie zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 3 w Raciborzu w sąsiedztwie boiska szkolnego. Aby zabudowa mogła 

pomieścić jak największą liczbę osób, wzdłuż trzech ścian ustawione będą drewniane ławy 

wbudowane na stałe. Projekt ma w przyszłości posłużyć jako “klasa otwarta”, umożliwiając 

prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkolaków w 

okresie sprzyjającej aury, aby urozmaicić zajęcia edukacyjne. Obiekt wykorzystywany będzie 

również jako scena z zadaszeniem podczas imprez plenerowych na terenie szkolno – 

przedszkolnym. W godzinach popołudniowych obiekt zaadaptuje lokalna młodzież i 

mieszkańcy jako miejsce spotkań integracyjnych, a także członkowie klubu sportowego, 

korzystający w sposób ciągły z boiska do treningów. Wiata w godzinach popołudniowych 

służyć będzie jako ochrona przed słońcem lub deszczem dla dzieci i ich opiekunów, młodzieży 

i seniorów przebywających na terenie ZSP3. Dodatkowe wyposażenie w miejsce do grilowania 

może urozmaicić ofertę rekreacyjną dla mieszkańców dzielnic Płonia i Obora.

Projekt ma w przyszłości posłużyć jako „klasa otwarta” - umożliwiająca 

prowadzenie zajęć dydaktycznych zarówno dla dzieci szkolnych jak i 

przedszkolnych w godzinach popołudniowych jako ochrona przed słońcem dla 

dzieci i opiekunów przebywających na terenie ZSP.

Projekt służyć będzie dzieciom i 

młodzieży z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego jak i ludności 

lokalnej.

wypoczynkowa, 

edukacyjna, 

kulturalna, 

integracyjna

39 700,00 PRZYJĘTY

?

1 Zielony Raj

ul. Mickiewicza, 

Sejmowa, Drzymały, 

nr działki 4864/135

Zagospodarowanie podwórka dla dzieci: piaskownica ze zjeżdżalnią, nowa huśtawka 

podwójna, 4 nowe ławki z oparciem, stolik i 4 ławki proste betonowe, 1 trzepak, żywopłot, 

przedmiotem „zielonego raju” będzie stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli 

odpocząć, zrelaksować się. Dzieci znajdą bezpieczne miejsce do zabawy. Całość zyska 

estetyczny wygląd. Istniejące drzewa będą chroniły przed słońcem. Poprzez zasianie nowej 

trawy teren stanie się zielony. Utwardzimy teren kostką w miejscach, gdzie ustawione będą 

ławki. Nasadzenie żywopłotu, osłoni od śmietnika oraz samochodów. Teren, który jest obecnie 

zdegradowany odzyska swoją funkcję.

Zupełny brak miejsca na rekreację i wypoczynek.

Zastosowanie ma służyć 

dzieciom, dorosłym oraz osobom 

starszym.

wypoczynkowa, 

zdrowotna, 

sportowa, 

rekreacyjna

36 018,21 PRZYJĘTY

2 Podwórko Kossaka

Podwórko między 

ulicą Chełmońskiego 

i Kossaka

Projekt „podwórko Kossaka” oferuje stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku. 

Umiejscowienie Podwórka przy ulicach Kossaka i Chełmońskiego daje szanse na powstanie 

ciekawego miejsca zabaw w centrum naszego miasta. Projekt został przygotowany z myślą o 

każdym mieszkańcu Raciborza. Dodatkowo, wybór lokalizacji realizacji projektu został 

dokonany w trosce o bezpieczeństwo uczestników podwórka. Z tego powodu miejsce 

„Podwórko Kossaka” jest oddalone od ruchliwych ulic. Projekt „Podwórko Kossaka” 

uwzględnia budowę placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu. Główną atrakcją projektu 

jest wyposażenie podwórka w rekreacyjny zestaw Pionier Super – Max. Zestaw tez zawiera w 

sobie dwie zjeżdżalnie ślizgowe, zjeżdżalnię rurową, a także tunel rurowy. Urozmaiceniem tego 

kompletu jest również wyposażenie go w dwa pomosty, siatkę linową oraz drabinkę stalową. 

Największą niespodzianką projektu jest ścianka wspinaczkowa, która dostarczy 

niezapomnianych wrażeń. Dodatkowo projekt zostanie uzupełniony o huśtawki oraz karuzele 

gwarantującą uśmiech i dobrą zabawę. Na podwórku Kossaka znajdzie się także miejsce dla 

osób chcących budować zamki z piasku. Sielankowe przeżycia w piaszczystej strefie zapewni 

unikatowa piaskownica wykonana z tworzywa HDPE. Ponadto, najmłodsi miłośnicy 

motoryzacji będą mieli okazję spróbować swoich umiejętności za jedynym w swoim rodzaju 

motocyklu na sprężynie. Cały projekt dopełni stworzona z wyselekcjonowanych urządzeń 

siłownia. Korzystając z tego obiektu będzie można wczuć się w rolę wioślarza, zadbać o 

kondycję całego ciała, wyrzeźbić poszczególne partie mięśni. Natomiast o zakończenie 

każdego treningu zadba twister, który nakręci nas na kolejne ćwiczenia z przyjaciółmi.

Brak miejsca w okolicy, w którym mieszkańcy okolicy mogliby zaciskać więzi 

sąsiedzkie. Projekt wpłynie na rewitalizację zdegradowanego podwórka.
Dzieci, młodzież, dorośli.

Wypoczynkowa, 

edukacyjna, 

sportowa.

130 000,00 PRZYJĘTY

3

"Eden" miejscem 

spotkań dla dzieci i 

dorosłych

działki nr 4882/189, 

4862/189,

ul. Gen. 

Dąbrowskiego, 

numery od 19 do 43

Projekt zakłada stworzenie osiedlowej strefy wypoczynku przyjaznej przede wszystkim 

dzieciom, ale także osobom dorosłym. Miejsce to miałoby skłaniać do wspólnych spotkań, 

animować dzieci do wspólnej zabawy i aktywności na świeżym powietrzu.Miejsce wspólnych 

spotkań przyczyni się do wspólnej integracji, oraz pomoże dzieciom w nauce kształtowania 

prawidłowych postaw społecznych i budowania prawidłowych postaw międzyludzkich w grupie 

rówieśników. Projekt przewiduje: 1. stworzenie strefy sprawnościowo - zręcznościowej dla 

dzieci, jako bezpiecznego miejsca gier i zabaw.Elementami strefy zręcznościowej byłyby: 

wielofunkcyjny sześciokąt sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową, linami, drążkami itp., 

oraz trampolina montowana na poziomie gruntu, huśtawka podwójna, równoważnia na 

sprężynach. 2. Rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej 

wokół strefy sprawnościowej. Zagospodarowanie terenu miałoby polegać na zamontowaniu 

stołu piknikowego z planszami do gry w chińczyka i szachy wyposażonego w siedziska, oraz 

montażu ławek i kosza na śmieci na terenie rewitalziowanym. Rewitalizacja polegałaby na 

odnowieniu trójkątnego klombu znajdującego się w centralnej części placu poprzez 

oczyszczenie zabrudzonego murka, usunięcie chaotycznie rosnącej roślinności i wykonanie 

nowych nasadzeń krzewów i kwiatów ozdobnych. Ponadto rewitalizacja polegałaby także na 

oczyszczeniu zabrudzonych murków i przekształceniu istniejącej, zaniedbanej piaskownicy na 

klomb z roślinnością ozdobną. Całość stworzy estetyczny i funkcjonalny obszar zachęcający 

do wyjścia na zewnątrz, wspólnych spotkań, zabawy i odpoczynku dla dzieci i dorosłych 

niezależnie od wieku.

Obecnie na osiedlu nie ma strefy rekreacyjno - zabawowej, nie ma ławek, a 

wskazany teren jest zaniedbany i niewykorzystany. Dzieci nie mają miejsca, 

gdzie mogą bezpiecznie  spędzać czas wolny. Realizacja projektu spełni 

oczekiwania rodzin z dziećmi, poprawi standard życia mieszkańców i umożliwi 

pełniejsze wykorzystanie potencjału tego miejsca.

Bezpośrednimi beneficjentami 

projektu będą dzieci w wieku 0-12 

lat, które mieszkają na osiedlu. 

Beneficjentami będą także rodzice 

i dorośli – mieszkańcy 

okolicznych wspólnot 

mieszkaniowych, jak również 

mieszkańcy z najbliższej okolicy 

osiedla „EDEN”, którzy będą 

chcieli odwiedzić strefę 

rekreacyjną.

społeczna, 

integracyjna, 

rekreacyjna

60 700,00 PRZYJĘTY

4

Oświetlenie działki 

4594/180 przy 

ulicach Winna Miarki 

Stalmacha Bończyka

Nr działki 4594/180 

to obszar podwórza 

na tyłach budynków 

mieszkalnych przy 

ul. Winna 2-12, ul. 

Stalmacha 14-16, ul. 

Bończyka 13-19, ul. 

K. Miarki 5-7

Instalacja w miejscach zaznaczonych na planie działki nr 4594/180 trzech do pięciu lamp LED 

o wysokości masztu minimum 5m I mocy minimum 30-50w kazda oraz podłączenie instalacji 

do wskazanych lamp LED z punktu miejskiego oświetlenia zlokalizowanego przy ul. Winna 4-6 

przez łącznik nieruchomości ul. Winna 6, gdzie odległości od punktu przyłączenia do 1 lampy 

LED przy śmietniku wynosi 75 m. Pojedyncze źródło światła jednej lampy LED o mocy 30w 

daje strumień świetlny do 2000lm o wysokości źródła światła LED 4m co pozwoli w sposób 

efektywny oświetlić przedmiotowy obszar zapewniający poprawę życia mieszkańcom. 

Proponowane rozwiązanie przeprowadzenia instalacji podłączenia wskazanych lamp LED 

przez początkowe 40 m polega na wykorzystaniu możliwości rozbiórki części kostki chodnika 

oraz kostki przejścia łącznikiem oraz w dalszej części na odcinku 12m płyt chodnikowych oraz 

przejściu 3 m wewnętrznej drogi asfaltowej I 20 m ziemi. Podłączenie z 1 lampy LED przy 

śmietniku dalszych lamp numer 2,3 przy zlokalizowanych tam ławkach jest już możliwe w 

terenie o strukturze samej ziemi z odległością do 20 m od 1 lampy LED. Ewentualne 

podłączenie lamp LED numer 4-5 przy placu zabaw jest możliwe po przeprowadzeniu instalacji 

przez odcinek 5,5 m drogi wewnętrznej asfaltowej a dalej 20-30 m ziemi przy części działki z 

placem zabaw.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz 

podniesienie standardu życia. Ułatwienie korzystania mieszkańcom z urządzeń 

ogólnodostępnych: śmietnika, placu zabaw, ławek. Usprawnienie mieszkańcom 

komunikacji pieszej. Ułatwienie dojazdu w nocy dla służb.

Bezpośrednio z realizacji tego 

projektu w sposób stały i 

bezterminowy będą korzystali 

mieszkańcy wskazanych ulic w 

ilości 200-250 osób. Pośrednio 

inni mieszkańcy Miasta oraz 

służby interwencyjne jak policja, 

straż pożarna, służba zdrowia.

społeczna 60 000,00

ODRZUCONY 

NIEPRAWIDŁOWO POPRAWIONO WNIOSEK

1)  §7 ust. 1 Regulaminu, Zgłaszający składa propozycję realizacji zadania na 

formularzu, w którym opis projektu powinien zawierać od 600 do 2000  znaków. 

Opis w/w projektu zawiera 470 znaków, należy zatem rozpisać opis projektu, lub 

przedłożyć nowy, zawierający wymaganą liczbę znaków. 

2)  §7 ust. 1 Regulaminu, Zgłaszający składa propozycję realizacji zadania na 

formularzu, w którym uzasadnienie realizacji projektu powinno zawierać max. 300 

znaków. Uzasadnienie realizacji w/w projektu zawiera 1181 znaków, należy zatem 

skrócić uzasadnienie projektu, lub przedłożyć nowe, zawierające max. 300 znaków. 

3)  §7 ust. 1 Regulaminu, Zgłaszający składa propozycję realizacji zadania na 

formularzu, w którym nazwa zadania zawiera max. 10 wyrazów. Nazwa w/w projektu 

zawiera 26 wyrazów, należy zatem skrócić nazwę projektu, lub przedłożyć nową, 

zawierającą max. 10 wyrazów.

4)  §13 ust. 6 Regulaminu, w ramach budżetu obywatelskiego nie można realizować 

zadań stojących w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i 

programami. Obecnie na terenie miasta montowane są lampy LED, które 

charakteryzują się małym poborem mocy i mocnym światłem. W przypadku 

wskazanej lokalizacji lampy solarno – wiatrowe nie są dobrym rozwiązaniem, ze 

względu na zadrzewienie i zamknięty obszar, ograniczające prędkość wiatru i 

dopływ promieni słonecznych. . Należy zatem wybrać lampy LED i podłączyć je do 

energii elektrycznej.  Zespół weryfikacyjny rekomenduje zatem montaż lamp LED 

wraz z przyłączem energetycznym do budynków wspólnot. Zgodnie z §13 ust. 7 

Regulaminu, w przypadku realizacji zadań wymagających współpracy 

instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, niezbędne jest przedstawienie pisemnej 

gotowości tych podmiotów do kooperacji przy realizacji zadania. Należy zatem 

uzupełnić projekt o oświadczenie wspólnot mieszkaniowych, mówiące o współpracy 

przy realizacji zadania 

5 Muzyczny zieleniec
między ulicą Długą a 

Rzeźniczą

Muzyczny zieleniec to miejsce, w którym będzie można zrelaksować swój organizm. Wśród 

trawiastego podłoża zostaną umiejscowione instrumenty muzyczne do zabawy na świeżym 

powietrzu, ławki i śmietniki. Instrumenty muzyczne jakie zostaną umieszczone na placu to 

m.in. bębny, chimesy, kontrabas, ksylofon, mini wyspy zabaw nutki. Projekt zakłada 

odświeżenie okolicy zdegradowanej kamienicy w obrębie ul. Długiej oraz stworzenie 

edukacyjnego miejsca zabaw dla dzieci.

Ożywienie zdegradowanego terenu okolicy ul. Długiej  Dzieci,  młodzież,  dorośli
wypoczynkowa, 

edukacyjna
59 083,00

ODRZUCONY 

NIE WYKORZYSTANO MOŻLIWOŚCI POPRAWY

1) §7 ust. 1 Regulaminu, Zgłaszający składa propozycję realizacji zadania na 

formularzu, w którym opis powinien zawierać od 600 do 2000  znaków. Opis w/w 

projektu zawiera 462 znaki, należy zatem  rozpisać opis projektu,

2)  §13 ust. 7 Regulaminu, niezbędna jest zgoda podmiotów na realizację zadania. 

Specyfika położenia przedmiotowego podwórza i fakt, że korzystanie z 

instrumentów muzycznych w ciągu dnia może przeszkadzać okolicznym 

mieszkańcom, Należy zatem uzupełnić projekt o oświadczenia wspólnot/spółdzielni 

mieszkaniowych posiadających nieruchomości wokół podwórza,  lub zmienić 

lokalizację zadania na ogólnodostępną, nie leżącą w bliskim sąsiedztwie budynków 

mieszkalnych. 

3) §13 ust. 1-3 Regulaminu, wartość projektu powinna mieścić się w określonych 

limitach finansowych. Przedłożony w formularzu rodzaj działań wraz z 

szacunkowymi kosztami wymaga doprecyzowania tak, by możliwe było 

zweryfikowanie wartości zadania. 

113 560,00

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

Strefa nr 11 - OSTRÓG

Brak projektów

286 718,21

Suma wartości projektów zgłoszonych :

Strefa nr 9 - PŁONIA / OBORA

Wszystkie projekty przyjęte do realziacji bez głosowania

Suma wartości projektów zgłoszonych : 0,00

Łączna przydzielona pula środków finansowych: 162 510,00

Łączna przydzielona pula środków finansowych: 113 560,00

Łączna przydzielona pula środków finansowych:

Zwrot do puli środków ogolnomiejskich:

69 240,00

Suma wartości projektów zgłoszonych :

69 240,00

Strefa nr 10 - CENTRUM

Głosowanie


