OPISY ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - GŁOSOWANIE
KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA
PROJEKTY

OG 1

OG 2

OG 3

OG 4

OG 5

OG 6

OG 7

OG 8

TWARDE

Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu
przy ul. Walczaka - remont 30 miejsc parkingowych oraz dobudowanie
70 nowych wraz z drogami dojazdowymi do nich i placami
manewrowymi.
Mural artystyczny o gorzowskim budżecie obywatelskim
przy ul. Jagiełły 15 - mural zaprojektowany i wykonany przez
gorzowskich artystów - streetartowców.
Śmietniki na terenie całego miasta na odchody zwierzęce
- rozmieszczenie 50 śmietników na odchody zwierzęce razem
z workami na terenie Gorzowa.
„Trasa siedmiu wzgórz” - budowa traktu spacerowego z kruszywa
łamanego, na odcinku od ul. Bazaltowej poprzez tereny poligonowe
do ul. Słowiańskiej, a następnie do ul. Owocowej, o długości
około 2 km, wyposażonego w śmietniki i inne elementy małej
architektury, tablice informacyjne oraz strefę dla matek.
Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona
przy ul. Sikorskiego 99 - wykonanie projektu portretu gorzowskiego
artysty i przeniesienie go na odpowiednio przygotowaną ścianę.
Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza zlokalizowana
przy ul. Sikorskiego (obok Galerii Młyńskiej) - montaż tablicy
multimedialnej LED informującej o aktualnym stanie jakości powietrza
w Gorzowie.
Na tablicy o wymiarach wyświetlacza około 300 cm szer. i 200 cm wys.
prezentowane będą:
- wyniki stężeń zanieczyszczeń powietrza jakie rejestrowane są na
automatycznej stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.,
- indeks jakości powietrza,
- informacja o ewentualnych ograniczeniach związanych ze stanem
powietrza,
- inne treści edukacyjne i promujące postawy ekologiczne.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej - chodnik
z polbruku na 200 m (szerokość 1,5 m), ścieżka rowerowa z betonu
asfaltowego na 200 m (szerokość 2,0 m), pieszo-jezdnia z polbruku
na 160 m (szerokość 3,0 m), dwa stojaki rowerowe trzystanowiskowe.
Fabryka Pozytywnej Energii - budowa ośmiu siłowni zewnętrznych
na terenie miasta wraz z elementami małej architektury m.in.: ławki,
stojaki na rowery, kosze na odpady itp.

Koszt zadania
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MIĘKKIE

Koszt zadania

„Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” - cykl imprez polegający na
organizacji warsztatów - każdy z nich odbędzie się kilka razy (np. 2-3 razy)
w różnych punktach miasta.
Warsztaty:
1. Koralikowy zawrót głowy (produkcja kolczyków, biżuterii itp.),
2. Tworzenie kartek okolicznościowych, zaproszeń itp.,
3. Majsterka - jak z kawałka drewna, metalu, itp. zrobić coś ładnego,
4. Jak przetrwać w terenie? - nauka survival,
5. Terenoznawstwo - jak poruszać się w terenie z mapą, kompasem, GPSem?
6. Umiem pomagać - mini kurs pierwszej pomocy.
Warsztaty będą skierowane głównie do dzieci i młodzieży.
Kolejnym elementem zadania będzie organizacja otwartych imprez
dla rodzin (2-3 imprezy). Propozycja spędzenia czasu dla całych rodzin
np. gra fabularna po mieście wykorzystująca umiejętności zdobyte
podczas warsztatów (wrzesień - październik). Kolejne imprezy będą
piknikami rodzinnymi z konkursami, stacjami z zadaniami dla
najmłodszych, występami, atrakcjami, w tym jedna z imprez będzie
związana ze sportami np. z okazji majówki czy zakończenia lata.
Charytatywny bieg dla autystów - zorganizowanie w kwietniu 2019 r.
biegu dla mieszkańców Gorzowa na terenie Parku Wiosny Ludów.
W ramach biegu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu będzie funkcjonował punkt informacyjny
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem.
Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach - organizacja
pięciu imprez sportowych w okresie maj-wrzesień, w ramach których
mieszkańcy będą zgłaszać do wyścigów 11-osobowe drużyny.

61.800 zł

Aktywny gorzowianin - cykl treningów „pod chmurką”
- zorganizowanie od maja do września cyklicznych spotkań na pięciu
miejskich siłowniach "pod chmurką". Pod okiem doświadczonych
instruktorów-trenerów mieszkańcy będą mogli nauczyć się poprawnego
wykonywania ćwiczeń. Wspólne treningi będą odbywać się raz w tygodniu
o tej samej porze.

29.500 zł

Poszukiwacze Pozytywnej Energii - przez trzy miesiące
na 4-godzinnych zajęciach warsztatowo-wykładowych mieszkańcy będą
przeciwdziałać codziennej nudzie, stresowi, samotności i sami nabędą
umiejętność jak wytwarzać do własnego użytku codzienne porcje
uśmiechu i radości.
Gorzów Przyjazny Zwierzętom - zakup drewnianych, ocieplanych budek
dla kotów wolno żyjących i ich montaż w miejscu bytowania zwierząt.
Sterylizacje kotek wolno żyjących. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

61.800 zł

21.519 zł

61.800 zł

61.800 zł

