Własność Miasta

Zgodność z dokumentami
strategicznymi

Zadanie jednoroczne

Projekt ogólnodostępny

Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci - budowa dwóch
zestawów zabawowych oraz zestawu kolejki z wagonem.

250000

Sportowa 2

TAK

TAK i
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

2.

OŚ2

Odnowienie placu zabaw przy PM nr
13

Twardy

Modernizacja obecnego placu zabaw - budowa zjeżdżalni, karuzeli,
piaskownicy, huśtawki na 6 miejsc, wieży z oknami i 2 koników
huśtanych.

60100

Bracka 19

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

330000

Stanisławskiego 2

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

3.

OŚ3

"Mały mistrz" - plac zabaw z
elementami street workoutu przy ZS
Mistrzostwa Sportowego

Twardy

Budowa placu zabaw z elementami street workoutu przy Zespole
Szkół Mistrzostwa Sportowego - w ramach placu zabaw miałyby
powstać podwójna huśtawka, zjazd linowy, duży zestaw zabawowy,
a wśród urządzeń do street workoutu mają się znaleźć drążki
równoległe z uchwytami, drabinka pozioma i pionowa, potrójne
drążki poziome, linie do wspinania. Ma powstać także płot
oddzielający teren przy murku ok 41 m długości, dwie ławki, dwa
kosze na śmieci, tablica informacyjna.

4.

OŚ4

Organizacja festynu z okazji Dnia
Przedszkolaka 2021

Miękki

Organizacji festynu na terenie Przedszkola Miejskiego nr 25, którego
celem jest integracja różnych grup społecznych (m.in. innych
przedszkoli).

22000

Długosza 34

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

5.

OŚ5

Doposażenie placu zabaw w
urządzenia edukacyjno-sensoryczne
przy PM nr 25

Twardy

Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr
25 o 8 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń o charakterze
edukacyjnym.

84000

Długosza 25

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

6.

OŚ6

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ZS Gastronomicznych

Twardy

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Gastronomicznych przy ul. Okólnej 35 obok aktualnie budowanego
budynku konferencyjnego.

400000

Okólna 35

TAK

TAK i
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

7.

OŚ7

Modernizacja ogólnodostępnego
boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 6 z
Oddziałami Sportowymi

Twardy

Modernizacja boiska - wymiana nawierzchni, odwodnienie i
wyrównanie terenu, montaż opaski wokół boiska, ławeczek i koszy
na śmieci, remont schodów prowadzących do obiektu, wymiana
latarni oświetleniowej i podłączenie do sieci.

541000

Gwiaździsta 14

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

8.

OŚ8

Budowa boiska wielofunkcyjnego ze
sztuczną nawierzchnią dla uczniów SP
nr 20 oraz mieszkańców Manhattanu

Twardy

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do piłki nożnej, piłki
ręcznej oraz koszykówki ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole
Podstawowej nr 20.

627036,56

Szarych Szeregów
7

TAK

TAK i
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

Sposób zapewnienia
ogólnodostępności

Opis lokalizacji - adres

Twardy

Uzasadnienie opinii

Koszt

Wykonanie strefy rekreacji - plac
zabaw na terenie PM nr 12

Opinia zespołu

Opis

OŚ1

Charakter zadania

1.

Tytuł

Lp.

Symbol wniosku

Zgodność z planami
zagospodarowania przestrzennego

Kategoria oświatowa

Po godzinach pracy placówki (a także w wakacje, ferie, weekendy, święta)
będzie udostępniony dla wszystkich mieszkańców.

Plac zabaw będzie dostępny w godzinach 16.30-20.00 dla dzieci w wieku 3-6
lat, przez 7 dni w tygodniu, w dni robocze, wolne, wakacje, ferie. Dyrekcja
zaleca zamknięcie obiektu w godzinach nocnych.

Plac zabaw ma powstać w miejscu widocznym, wzdłuż płotu graniczącego z
chodnikiem. Dodatkowo blisko placu znajduje się dodatkowe wejście na
teren szkoły, które nie jest zamykane. Zatem każdy, kto będzie miał ochotę,
może korzystać z placu zabaw w wakacje, ferie, dni wolne, weekendy,
popołudnia.

Festyn będzie ogólnodostępny, udział w nim będą mogły wziąć dzieci i ich
rodziny z innych przedszkoli. Planowane jest rozpowszechnienie informacji o
festynie we wszystkich przedszkolach na terenie Gorzowa Wlkp.
Plac zabaw będzie ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach
otwarcia placówki oraz w weekendy, ferie, wakacje. Ogrodzenie nie będzie
zamykane.

Boisko będzie otwarte, ogólnodostępne dla mieszkańców z oświadczeniem
Dyrektora ZSG. Teren będzie dostępny w wakacje, ferie, weekendy,
popołudniami w tygodniu będzie dostępny do godzin wieczornych - w
zależności od pory roku, zimą do 20, latem 21-22. Ogrodzenie nie będzie
zamykane.

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystają z niego
uczniowie SP6 oraz mieszkańcy Os. Słonecznego. Boisko będzie
ogólnodostępne dla mieszkańców osiedla Słonecznego, codziennie w godz.
popołudniowych, weekendy, ferie, wakacje.

Obiekt będzie dostępny popołudniami, w weekendy, wakacje, ferie, dni
wolne. Nie będzie zamykana bramka ogrodzenia.

OŚ10

Zakup i montaż stojaków rowerowych
dla szkół

* brak planu miejscowego

Twardy

Zgodność z dokumentami
strategicznymi

Zadanie jednoroczne

Projekt ogólnodostępny

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Montaż 10 stojaków rowerowych z gumowymi osłonami
umożliwiających zabezpieczenie 20 rowerów oraz montaż wiat
rowerowych przy szkołach (przy ZSTiO, SP nr 13, SP nr 20).

162000

Czereśniowa 4e,
Szwoleżerów 2,
Szarych Szeregów
7

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Sposób zapewnienia
ogólnodostępności

Zgodność z planami
zagospodarowania przestrzennego

Grobla 68A

Uzasadnienie opinii

Własność Miasta

420000

Opinia zespołu

Opis lokalizacji - adres

Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną,
doposażenie boiska w sekcję ławek dla kibiców oraz przygotowanie
opaski brukowej wokół boiska.

Pozytywna

Koszt

Twardy

Pozytywna

10.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ZS Elektrycznych przy ul. Grobla 68A

Opis

OŚ9

Charakter zadania

Symbol wniosku

9.

Tytuł

Lp.

Boisko będzie stale dostępne dla młodzieży szkolnej i okolicznych
mieszkańców we wszystkie dni tygodnia, wakacje, ferie, popołudnia.

Z wiat i stojaków będą mogli korzystać uczniowie, pracownicy oraz
mieszkańcy osiedli. W trzech szkołach stojaki staną w miejscach
ogólnodostępnych, do których zostanie zapewniony dostęp w dni wolne,
wakacje, ferie, popołudnia.

