WNIOSKI MIESZKAŃCÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK
Lp.

Wnioskodawca

Koszt wskazany
przez wnioskodawcę

1

2

3

Zadanie - Opis zadania
4

1

Gmina Deszczno

Przebudowa ul. Poznańskiej od ronda w Zieleńcu do granicy z Gminą Deszczno - podjęcie działań celem
przebudowy ul. Poznańskiej od ronda w Zieleńcu do granicy z Gminą Deszczno

2

Gmina Deszczno

Oświetlenie na wiadukcie nad S-3 w granicach Gorzowa Wielkopolskiego - podjęcie działań celem wykonania
oświetlenia na wiadukcie nad S-3 w granicach Gorzowa Wielkopolskiego

3

Gmina Deszczno

Połączenia autobusowe Zalew-Karnin - podjęcie działań celem sfinansowania większej liczby połączeń
autobusowych w okresie wiosenno-letnim do przystanku Zalew Karnin
Remont ul. Okólnej - remont ul. Okólnej na całej długości - od skrzyżowania z ul. Stilonową do skrzyżowania z
ul. Pomorską i Podmiejską.

4

5

150 000,00 zł

Remont schodów i chodnika od bloku Gwiaździsta 18 do pawilonu handlowego przy ul. Słonecznej 6

6

7

Renowacja miejsca sportu, odpoczynku i zabawy - Zielona Dolina, Wieprzyce - Rozbudowa obecnego placu
zabaw o karuzele, zjazd linowy, huśtawkę wagową, domek ze zjeżdżalnią oraz 2 trampoliny osadzone w ziemi,
powiększenie i ogrodzenie piaskownicy, oświetlenie zagospodarowanego terenu.

Gorzowska Rada Seniorów

105 000,00 zł

pomoc dla Seniorów - a. 50.000 zł profilaktyka szczepień przeciwko grypie, b. 30.000 zł imprezy kulturalne i
sportowe z okazji Tygodnia Seniora, c. 10.000 zł rozwój wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury seniorów, d.
5.000 zł profilaktyka zrowia, szkolenia, pokazy, festyny, e. 10.000 zł współpraca Seniorów Gorzowa z
Seniorami z innych miejscowości.

8

remont ul Słonecznej

9

Budwa brakującego odcinka ścieżki rowerowej, droga 132 - droga wyjazdowa z Gorzowa w stronę Łupowa brak 700 m ścieżki

10

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada/Sikorskiego

11

Budowa drogi ulicy Zwiadowców i Minerów - budowa drogi ulicy Zwiadowców i Minerów z nakłądki asfaltowej
na instniejącej podbudowie wraz ze studniami chłonnymi o pojemności co nalnmiej 4-6 m3.

12

Budowa drogi przy ulicy Olimpijskiej 12-30

13

Teatr im. J. Osterwy

14

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich

290 000,00 zł

1. XIX edycja Sceny Leniej Festwalu Gorzowskich Teatrów Ogródkowych oraz XXXVII Gorzowskich Spotkań
Teatralnych, 2. majówkowe spektakle, majówka nocą - sfinansowanie imprez kulturalnych
Zakup pojazdu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprwnych - Wkład własny do zakupu pojazdu
ze środków PFRON
Naprawa jezdni ul. Ikara - Naprawa jezdni ul. Ikara na całej jej długości (od nr 1a do nr 20)

15
16

42 066,25 zł

Pieski na Piastach - wybieg dla psów - budowa placu zabaw dla psów

17

30 000,00 zł

Pojemniki na odchody dla psów - Pojemniki na odchody dla psów zlokalizowane w całym mieście - ok. 100 szt.
Naprawa chodnika obok szpitala przy ul. Walczaka - Naprawa chodnika przy przychodni przyszpitalnej obok
szpitala zakaźnego przy ul. Walczaka

18
19

66 000,00 zł

Doświetlenie wybiegu dla psów Psia Polana - doświetlenie 4 lampami wybiegu dla psów Psia Polana

20

9 000,00 zł

Nasadzenie drzew Psia Polana - Nasadzenie 3 m drzew wzdłuż ogrodzenia wybiegu dla psów Psia Polana- 12
szt drzew

21

15 000,00 zł

Zakup ławek do Parku przyszpitalnego przy ul. Walczaka - 10 ławek

22

45 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji tryskaczowej - dot. budynku Spichlerz

23

32 000,00 zł

Sporządzenie dokumentacji projektowej usunięcia kocy azbestowych - dot. budynku Spichlerz

24

58 000,00 zł

Projekt aranżacji wystawy artystów z kręgu Arsenału 55 - projekt aranżacji wystawy

15 000,00 zł

Gorzów Black&White - konkurs fotografii artystycznej i wystawa pokonkursowa

26

18 500,00 zł

"Gorzowskie Konserwatoria Muzealne. Prawdy i mity historyczne" - cykl wykładów połączony z
konserwatoriami - cykl trwania cały 2021 rok co druga śrda (z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu)

27

2 500,00 zł

Dzień Pioniera - Wystawa aktów erekcyjnych znalezionych pod pomnikiem Adama Mickiewicza podczas
nadzoru archeologicznego

28

23 000,00 zł

Wystawa - wyniki prac archeologicznych gorzowskich inwesycji w latach 2015-2020 - wystawa zabytków
ruchomych i neruchomych odkrytych podczas realizacji inwestycji na terenie m. Gorzowa

25

Muzeum Lubuskie

29

wymiana chodnika przy ul. Słonecznej 56-57

30

utwardzenie działki drogowej wraz z budową chodnika przy ul. Spokojnej - utwardzenie działki drogowej wraz z
budową chodnika w podwórku pomiędzy budynkami 8, 8a, 9, 9a przy ul. Spokojnej, działka miejska nr 833

31

429 820,00 zł

ocieplenie budynku przy ul. Spokojnej 8a - ocieplenie ścian budynku - osoba potrzebujaca w bardzo trudnej
sytuacji życiowej

32
33

utwardzenie podwórka przy ul. Matejki i Siekiewicza - utwardzenie podwórka przy posesjach przy ul. Matejki 36 oraz Sienkiewicza 8-9 (wykonanie placu manewrowego, z miejscami postojowymi, wykonanie chodników,
krawężniki betonowe)

Centrum Edukacji
Artystycznej Filharmonia
Gorzowska

5.884.000,00 zł

Bieżące funkcjonowanie placówki

34

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Fabrycznej

35

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krótkiej

36

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul Wawrzyniaka

37

Remont parków miejskich (odnowa alejek, wymiana małej architektury)

38

Nasadzenia drzew i opieka utrzymania nad nimi (szpalery drzew wzdłuż Wawrzyniaka, Śląskiej, Fabrycznej,
Krótkiej, Kolejwej, Grobla, Zielonej, Woskowej, Przemysłowej

39

renowacja zabytkowych elewacji Zawarcia

40

uzupełnienie małej architektury w parkach, na skwerach i ulicach (kosze na śmieci, ławki, donice)

41

Remont ulicy Włościanowskiej

42

Remont schodów terenowych zlokalizowanych między ulicą Piłsudskiego a Ściegiennego - od strony ronda

43

90 000,00 zł

kanalizacja sanitarna ul. Pirytowej

44

Remont ul. Olimpijskej - Wymiana warstwy ścieralnej oraz wiążącej wraz z regulacją studzieniek ulicy
Olimpijskiej (od salonu Skody do Al.. 11 Listopada)

45

Remont odcinak Al. Księdza Andrzejewskiego - Wymiana warstwy ścieralnej oraz wiążącej 100 metrowego
odcinka drogi

46

Wymiana oświetlenia na terenie miasta - Wymiana oświetlenia na LED na terenie miasta

47

Reorganizacja systemu premiowania i nagradzania w UM Gorzów - nagroda dla urzędnika miesąca

48

Fundusz kopiowania konkurencji - podróże dla urzędników niezajmujących stanowisk kierowniczych

49

40 000,00 zł

50

340 000,00 zł 690 000,00 zł

51

560 000,00 zł

Rowerowy łącznik na Bora - uzupełnienie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku pętla Ustronie-nowe rondo
Walczaka, lub na odcinku Bora Komorowskiego-nowe rondo Walczaka
Rowerowy łącznik na Kostrzyn - od węzła S3 do granicy miasta
Rowerowy łącznik na Strzelce - studium wykonalności łącznika rowerowego na odcinku granica miasta skrzyżowanie z drogami na Wawrów i Wojcieszyce

52
53

Zielony przystanek na Bora

120 000,00 zł

Łąki w donicach - 8 donic obsadzonych roślinami łąkowymi
Alokacja środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych - przeznaczenie 29 mln zł z puli RFIL na
zadania ujęte w WPI 2016-2023 i wciąż niezrealizowane

54
55

100 000,00 zł

Inicjatywa lokalna - zabezpieczenie środków w budżecie BSR na sprawną koordynację tego typu
przedsięwzięć

56

500 000,00 zł

Przebudowa Sosabowskiego - przebudowa drogi zgodnie ze sporządzoną w 2020 r. dokumentacją projektową

57

Remont ul. Ryskiej - na odcinku od garaży od strony Ronda Myśliborskiego, do pierwszego budynku
mieszkalnego od strony Brukselskiej

58

Drugi wjazd na Osiedle Europejskie - Budowa drogi łączącej rondo przy sklepie Agata Meble z ulicą
Londyńską

59

wymiana lamp ulicznych na ledowe - wymiana lamp ulicznych na ledowe na ul. Hubala

60

Zelone ściany dla centrum - wykorzystanie ścian budynków wzdłuż ul. Sikorskiego i Chrobrego do instalacji
tzw. Zielonych ścian (roślinność)

61

Żywopłoty na gorzowskich ulicach - połączenie brakującego żywopłotu na ulicach Mickiewicza, Dąbrowskiego i
Drzymały

62

Łąka kwietna przy estakadzie - stworzenie łąki kwietnej przy estakadzie wzdłuż nowego ciągu pieszorowerowego

63

Donice na gorzowskich ulicach - montaż donic na ulicch, na których regularnie dochodzi do łamania przepisów
poprzez parkowanie samochodów - Łokietka, Teatralna, Sikorskiego(odcinek Chrobrego-Pocztowa oraz
Dworcowa-okolice gazowni)

64

Śmietnik przy każdym wejściu dla pieszych - Montaż koszy przy każdym wejściu dla pieszych

65

Stojaki na rowery w tzw martwych polach - Montaż stojaków na rowery w tzw. Martwych polach celem
nielegalnego parkowania pojazdów

66

50 000,00 zł

Parkun - oznakowanie trasy - główna lokalizacja Park Kopernika - oznakowanie trasy dla biegaczy wraz z
ławką/schowkiem oraz stojakami na rowery

67

68

515 170,00 zł

Remont ul. Wawrowskiej - wykonanie kanalizacji deszczowej,ustawienie krwężnikó, położenie warstwy z
kruszywa łamanego, położenie wartstw betonu asfaltowego
oświetlenie ul. Zielona Kotlina - wykonanie drugiego etapu prac dot. wykonania oświetlenia

69
70

Monitoring i oświetlenie - Wykonanie monitoringu i oświetlenia na cmentarzu przy bocznych alejkach

Remont ul. Włókienniczej - remont nawierzchnii drogi stanowiącej dojazd do strefy od strony ul. Podmiejskiej

SE Bordnetze

71

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Braci Paździorków

72

remont oraz wyposażenie pomieszczeń szatni dla dzieci w SP nr 10

73

Zwiększenie zadrzewienia w Parku Górczyńskim oraz zakup tabliczek informacyjnych - posadzenie ok. 50 szt.
Drzew wraz z umieszczeniem tabliczek informacyjnych określających gatunek danego drzewa

74

wiata rowerowa dla uczniów SP nr 10

75

Wykonanie projektu technicznego dla budowy ul. Niepodległści z linią tramwajową

76

10 000 000,00 zł

Remont SP nr 1 przy ul. Dąbrowskiego

77

10 000 000,00 zł

Budowa mieszkań komunalnych

78

15 000 000,00 zł

budowa dwóch żłobków

79

300 000,00 zł

remont ul. Chabrowej
budowa ścieżek rowerowych, oświetlenia chodników, remont drogi przy ul. Warszawskiej od ronda do granicy
miasta

80
81

2 000 000,00 zł

82

300 000,00 zł

Remont jezdni ul. Mościckiego

83

700 000,00 zł

Remont jezdni wraz z parkingami ul. Matejki górna

84

20 000,00 zł

Remont chodnika ul. Mościckiego 14 z przodu HERMESU

85
86

Sebastian Pieńkowski klub PiS

Przebudowa alejki przy ul. Marcinkowskiego i ul. Fredry

100 000,00 zł

Remont jezdni i chodnika dolnego ul. Żołnierzy Niezłomnych 1-8

60 000,00 zł

Wymiana chodników ul. Broniewskiego 2 oraz Staffa 1-3-5

87

1 400 000,00 zł

88

80 000,00 zł

Nowa nawierzchnia przy ul. Cieszkowskiego, wjazd do budynków ul. Staszica 3-5

Kanalizacja deszczowa ul Kołłątaja oraz wykonanie nowej nawierzchnii

89

80 000,00 zł

Remont chodnika oraz schodów w Parku Słowiańskim przy ul. Reja, Zapolskiej, Dąbrowskiej

90

8 000 000,00 zł

91

100 000,00 zł

Budowa ul. Brukselskiej
Budowa parkingu przy ul. Broniewskiego (WUFT)
Wymiana nawierzchnii boisk wraz z podbudową, wymiana nawierzchni bieżni - Zespół szkół
ogólnokształcących nr 16

92

1 438 000,00 zł

93

920 000,00 zł

94

150 000,00 zł

Odnowienie parkingu przy ul. Niemcewicza naprzeciw Kościoła

550 000,00 zł

Remont nawierzchnii ul. Matejki i Fredry 1 na odcinku od skrzyżowania ul. Marcinkowskiego do skrzyżowania z
ul. Dunikowskiego

95
96

Remont boisk w SP nr 15

Remont chodników i drogi przy ul. Krańcowej

97

465 000,00 zł

98

Związek Powiatów
Lubuskich

99

Katarzyna Marciniszyn

812,00 zł

Remont drogi przy ul. Inowrocławskiej - budowa drogi asfaltowej od skrzyżowania przy ul. Gnieźnieńskiej do
skrzyżowania przy ul. Międzyrzecką
"Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do
swiadczenia e-usług" - wkład własny w realizacji projektu
Remont drogi ul. Gospodarskiej i Ziemiańskiej do nr 126
Naprawa i rozbudowa placu zabaw na os. Piaski - lokalizacja ul. Dowbora Muśnickiego 32-38

100
22 000,00 zł

Utrzymanie budynku OSP Siedlice

102

25 000,00 zł

Remont holu wejściowego do budynku OSP Siedlice

103

900 000,00 zł

Przebudowa ul. Krótkiej

104

500 000,00 zł

Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej

105

600 000,00 zł

Przebudowa ul. Skrajnej

106

250 000,00 zł

Dokończenie przebudowy ul. Knaka

107

70 000,00 zł

Środki na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu działań na rzecz seniorów

108 Albert Madej

250 000,00 zł

Przebudowa ul. Włościanowskiej

109

80 000,00 zł

Przebudowa ul. Gospodarskiej, Ziemiańśkiej w stronę Dworskiej w technologii z kruszywa łamanego

110

250 000,00 zł

Przebudowa ul. Deszczowej

111

45 000,00 zł

Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Kobylogórskiej

112

30 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu między ul. Makową i Miodową (parking,
plac zabaw itp..)

113

250 000,00 zł

Budowa placu zabaw dla dzieci na skwerze przy ul. Kujawskiej

101

OSP Siedlice

Lubuska Wojewódzka
114 Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy

Pokrycie kosztów funkcjonowania jednego oddziału szkolnego dla młodzieży OHP przy Szkole Podstawowej
dla Dorosłych Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych

Centrum Edukacji
115 Artystycznej Filharmonia
Gorzowska

5.884.000,00 zł

Bieżące funkcjonowanie placówki

Akademia im.Jakuba z
116 Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim

2.000.000,00 zł

Rozwój gorzowskiej Akademii - pokrycie kosztów postępowań doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
koszty dotyczace rozwoju naukowego (badania naukowe kwerendy, konferencje naukowe, publikacje,
przygotowanie i druk publikacji książkowych); koszty utworzenia kierunku pielęgniarstwo

117

5 200 000,00 zł

Przebudowa ul. Marcinkowskiego wraz z alejkami

118

1 750 000,00 zł

Przebudowa ul. Długosza

119

1 100 000,00 zł

Przebudowa ul. Sosabowskiego

120

550 000,00 zł

Przebudowa ul. Sosnowskiego

121

16 000 000,00 zł

Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi na Os. Europejskim

122

1 000 000,00 zł

Wykonanie łącznika drogowego o dł. 200mb umożliwiającego wjazd z Osiedla Europejskiego planowanej drogi
Haskiej za sklepem meblowym AGATA

123

800 000,00 zł

Remont Przedszkola Miejskiego nr 6
Remont Przedszkola Miejskiego nr 7

124
125

10 000 000,00 zł

126

100 000,00 zł

127 Jan Kaczanowski

Rozpoczęcie remontu Szkoły Podstawowoej nr 1
Wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Gastronomicznych
Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9

128

500 000,00 zł

129

150 000,00 zł

130

Dokończenie zagospodarowania podwórka dla kwartału ulic: Mieszka I, Krsiańskiego
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Armii Polskiej
Remont podwóka w kwartale ulic Kosynierów Kdyńskich, 30-g Stycznia, Armii Polskiej i Krzywoustego

131

450 000,00 zł

Modernizacja ul. Bogusławskiego o dł. 100 m i szerokości 6m

132

800 000,00 zł

Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Wawrowskiej

133

Naprawa zniszczonego chodnika przy przychodni przyszpitalnej obok szpitala przy ul. Walczaka

134

Remont ul. Włókienniczej

135

Wykonanie drugiego etapu oświetlenia ul. Zielona Kotlina

136

Remont Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej 5

137

Kontynuacja renowacji parków miejskich

1. INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA
138

remont siedziby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

139

termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20

140
250 000,00 –
300 000,00 zł

141

opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół nr 14
zakup do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: narzędzi diagnostycznych (testy
rozwoju intelektualnego, testy funkcji wzrokowych i motorycznych, testy językowe, testy czytania i
pisania), pomocy i sprzętu do terapii: integracji sensorycznej, neurostymulacji, rehabilitacji metodą
NDT Bobath, biofeedback, systemu do diagnozy ADHD, systemu Neuroflow i FM (do treningu
słuchowego)

142

143

36 000,00 zł

wyposażenie zaplecza gastronomicznego w nowo powstałej Sali konferencyjnej Zespołu Szkół
Gastronomicznych
kontynuacja inwestycji Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

144

Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:
145

termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27

146

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 9 wraz z wymianą systemu centralnego
ogrzewania; budowa zaplecza sportowego: skocznia w dal, bieżnia

147

remont dachu w II Liceum Ogólnokształcącym

148

budowa przedszkola na Osiedlu Europejskim

149

remont ławek w Przedszkolu Miejskim nr 29
zakup i montaż oczyszczaczy powietrza w przedszkolach

150
151

KLUB RADNYCH
KOALICJA
OBYWATELSKA

zakupu dystrybutorów wody do wszystkich gorzowskich szkół, tak zwanych poidełek
2. INFRASTRUKTURA DROGOWA

152

remont ul. Krótkiej (chodniki, oświetlenie, odwodnienie)

153

remont ulicy Sielskiej

154

remont ulicy Okólnej

155

remont ulicy Krasińskiego

156

remont ulicy i chodników przy ul. Walczaka (dojazd do szpitala)

157

Remont ulicy 8 Maja

158

Remont całej ulicy Słonecznej

159

Remont ulicy Zwiadowców

160

Remont ulicy Nad Wartą

161

Remont ulicy Grottgera

162

Remont ulicy Kombatantów

163

Remont ul. Pocztowej

164

Remont ulicy Strzeleckiej

165

Remont ulicy Kołłątaja 4-10

166

remont ulicy Olimpijskiej do ulicy Gwiaździstej

167

remont oraz przedłużenie ulicy Polarnej

168

budowa przedłużenia ul. Brukselskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Brukselskiej i
Ryskiej

169

budowa drogi asfaltowej od nowego ronda na ulicy Myśliborskiej do skrzyżowania ulic
Londyńskiej i Wiedeńskiej

170

budowy ulicy Zwiadowców i Minerów na istniejącej podbudowie z nakładką asfaltową wraz ze
studniami chłonnymi

171

Remont / ułożenie nawierzchni na odcinku drogi przy bloku ul. Bogusławskiego (bardzo duże
dziury, mogące powodować uszkodzenie jadących pojazdów)

172

Uzupełnienie brakującej kostki brukowej przy ul. Dąbroszyńskiej (150-200 m)

173

Likwidacja kostki brukowej ul. Matejki

174

Próg zwalniający na ulicy Alabastrowej

175

Progi zwalniające na ulicy Niemcewicza
Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:

176

opracowanie miejskiego programu remontu dróg gruntowych w mieście, ze szczególnym
uwzględnieniem Zakanala, Zamościa

177

remont ul. Warszawskiej od Ronda Santockiego do granic miasta (oświetlenie, chodniki,
ścieżka rowerowa, odwodnienie)

178

remont ul. Krótkiej (chodniki, oświetlenie, odwodnienie)

179

remont ul. Wawrowskiej

180

remont ul. Skromnej

181

remont ul. Chmielnej

182

remont ul. Bogusławskiego 33-41

183

remont ulicy Koralowej

184

remont ulicy Puławskiego

185

remont ulicy Grabskiego wraz z budową nowych miejsc parkingowych

186

remont ulicy Bohaterów Lenino

187

remont ulicy Siedzikówny-Inki oraz uporządkowanie terenu wokół

188
189
190
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remont ulicy Okólnej wraz z wyodrębnieniem ścieżki rowerowej
remont ulicy Czereśniowej przy hali sportowej
remont ulicy Zuchów

191

remont nawierzchni wzdłuż ulicy Korfantego

192

remont nawierzchni na ulicy Kućki

193

remont ulicy Walczaka z dojazdem do bloków na ulicy Walczaka 40a

194

remont ulicy Energetyków

195

remont nawierzchni ulicy Dywizjonu 303

196

remont ulicy Traugutta

197

remont ulicy Olimpijskiej do ulicy Gwiaździstej

198

remont ulicy i parkingów (wraz z utworzeniem nowych) przy ul. Matejki 61-64

199

remont oraz wydłużenie jezdni na ulicy Baczyńskiego

200

rozbudowa ulicy Niepodległości wraz z przyłączeniem jej do ulicy Walczaka

201

wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej już podbudowie z kruszywa na ulicy
Srebrnej

202

utwardzenie drogi między kamienicami ul. Wyszyńskiego 87 i 89

203

utwardzenie drogi na ul. Pirytowej

204

utwardzenie drogi na ul. Dolomitowej

205

utwardzenie drogi na ul. Galenowej

206

budowa drogi asfaltowej na ul. Alabastrowej

207

położenie kostki/polbruku na ul. Bazaltowej

208
209

budowa przedłużenia ul. Brukselskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic
Brukselskiej i Ryskiej
budowa drogi asfaltowej od nowego ronda na ulicy Myśliborskiej do skrzyżowania ulic
Londyńskie i Wiedeńskiej

210

budowa placu manewrowego przy ul. Al. Konst. 3 Maja, ul. Asnyka, ul. Grottgera

211

znaki ograniczające prędkość na ul. Onyksowej

3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
212

100 000,00 zł

zielony budżet obywatelski

213

100 000,00 zł

pielęgnacja i leczenie drzewostanu miejskiego

214

budowa placu zabaw przy ul. Chopina

215

uporządkowanie placu i budowa wiat dla sprzedających kupców (ryneczek przy Netto przy ul.
Matejki)

216

remont chodnika przy ul. Korcza

217

rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wyczółkowskiego

218

remont parkingu, chodnika i schodów przy przychodni na ul. Walczaka

219

zagospodarowanie podwórek przy ul. Słonecznej (szczególnie przy starych blokach) w ławki i
alejki

220

remont chodnika w parku Słowiańskim do wejścia ul. M. Dąbrowskiej do Kosynierów Gdyńskich

221

zagospodarowanie/remont Schodów Donikąd

222

relokacja z budową nowego obiektu dla schroniska bezdomnych zwierząt „Azorki”, wraz z
tymczasowym azylem (kwarantanna) dla zwierząt dzikich

223

„koci hotel”, dla kotów oczekujących na adopcję

224

naprawa / remont parkingu kiss&ride pod szpitalem

225

dobudowanie chodnika na odcinku od ul. Okulickiego w kierunku placu zabaw

226

dobudowanie chodnika na odcinku skrzyżowania ul. Srebrnej z Czartoryskiego

227

dobudowania chodnika na odcinku ul. Sendlerowej z ulicą Sosabowskiego

228

dobudowanie chodnika na odcinku ul. Okulickiego obok Edelmana, który połączy dwa chodniki
wzdłuż bloków

229
230

dobudowanie chodnika na odcinku łączącym ścieżkę w parku 750lecia z chodnikiem wzdłuż ul.
Dekerta
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remont / naprawa schodów od wieżowca przy ul. Gwiaździstej 18, prowadzący do pawilonu
przy ul. Słonecznej 6

231

remont / naprawa schodów od ul. Gwiaździstej 20, przy dawnej kaplicy, prowadzących w dół do
ul. Słonecznej

232

renowacja placu zabaw pomiędzy blokami nr 30-29 przy Al. Konstytucji 3 Maja

233

wybiegi dla psów na każdym osiedlu

234

stojaki dla rowerów na osiedlach (punkty handlowe, urzędy, placówki oświatowe, przychodnie)

235

budowa kładki dla pieszych przy Rondzie Szczecińskim z os. Europejskiego, w stronę SP 11

236

remont chodnika ul. Marcinkowskiego (całość po lewej stronie od ul. Staszica)

237

rewitalizacja alejek na os. Staszica (obiecana 5 lat temu)
remont chodników na ulicy Grottgera

238
239

ok. 30 000,00 zł

zakup pojemników do gromadzenia odchodów w całym mieście, dla terenów zielonych/parków

240

naprawa zniszczonego od lat chodnika przy przychodni przyszpitalnej obok szpitala zakaźnego
przy ul. Walczaka

241

remont chodnika ul. Chopina 40-70

242

zwiększenie ilości nasadzeń zieleni w centrum, zwiększenie ilości kwiatów sezonowych

243

remont chodnika przy ul. Reja

244

śmietnik przy każdym przejściu dla pieszych, a przy dłuższych ciągach pieszych co 100 lub 50
metrów

245

parking dla mieszkańców Matejki 60-64

246

remont chodnika wzdłuż Matejki

247

wybieg dla psów – okolice Intermarche

248

zielone ściany dla centrum – pokrycie zniszczonych elewacji pnączami

249

donice na ul. Łokietka

250

uzupełnienie żywopłotu na ul. Mickiewicza

251

łąka kwietna przy estakadzie

252

stojaki dla rowerów na tzw. martwych polach (dot. całego miasta)

253

(Staszica) alejki – remont chodnika, przy którym znajduje się przystanek autobusowy

254

remont placu zabaw dla dzieci (Dąbrowskiej, Zapolskiej, Reja, Kochanowskiego)

255

remont chodników na ulicy Słonecznej/Plac Słoneczny

256

budowa chodnika od nowego ronda przy ul. Myśliborskiej do wjazdu na dz. Nr 360/81 przy ul.
Londyńskiej

257

budowa chodnika przy ul. Sportowej 3-5

258

oświetlenie ul. Ikara ze Sportową

259

naprawa zniszczonego chodnika przy przychodni przyszpitalnej obok szpitala zakaźnego przy
ul. Walczaka
Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:

260

modernizacja placu zabaw przy ulicy Dowgielewiczowej 23-29

261

modernizacja placu zabaw przy przedszkolu miejskim na ulicy Wróblewskiego

262

budowa placu zabaw przy ulicy Taczaka

263

budowa placu zabaw przy ulicy Zielonej

264

budowa placu zabaw przy ulicy Bazaltowej

265

budowa placu zabaw na Osiedlu Staszica dla dzieci w wieku 10-17 lat - skatepark oraz
ścianka wspinaczkowa

266

remont schodów pomiędzy ulicą Traugutta a ulicą Poniatowskiego

267

budowa schodów z poręczą przy ul. Połanieckiej

268

remont podwórka przy ul. Chodkiewicza

269

remont podwórka przy ul. Matejki 75-79
budowa chodnika przy ulicy Czartoryskich wzdłuż parku 750-lecia

270
271
272
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budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego wzdłuż stadionu Warty
budowa chodnika przy ul. Sportowej 3-5

273

budowa chodnika przy ul. Grottgera 1-5

274

budowa chodnika przy ul. Norwida

275

budowa chodnika przy ul. Chopina od nr 8 do 28

276

budowa chodnika od nowego ronda przy ul. Mysliborskiej do wjazdu na dz. Nr 360/81 przy
ul. Londyńskiej

277

oświetlenie (dokończenie) ul. Tkackiej

278

oświetlenie ul. Furmanka

279

oświetlenie ul. Marii Juchacz

280

oświetlenie ul. Ikara ze Sportową

281

oświetlenie ul. Onyksowej (min 9 punktów świetlnych)

282

oświetlenie ul. Granitowej

283

oświetlenie ul. Wapiennej

284

zwiększenie środków na remont elewacji kamienic wzdłuż ulicy Chrobrego

285

budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Siedzikówny-Inki

286

budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Dywizjonu 303

287

budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa

288

budowa miejsc parkingowych przy ulicy Dowgielewiczowej

289

budowa stanowisk parkingowych wzdłuż wydłużonej ulicy Baczyńskiego

290

utwardzenie terenu z płyt ażurowych oraz obsianie trawą dla celów parkingowych na
działce nr 1183/3

291

remont parkingu przy ul. Kuratowskiej

292

budowa kanalizacji przy ul. Pirytowej

293

kładka przez rzekę Wartę

294

zakup i montaż budek dla jeżyków na każdym osiedlu

295

wybieg dla psów na każdym gorzowskim osiedlu

4. INFRASTRUKTURA SPORTOWA, REKREACYJNA I TURYSTYCZNA
296

zamontowanie większej liczby ławek w Parku Słowiańskim

297

doprowadzenie parku Słowiańskiego do czystości

298

remont parku Górczyńskiego – alejki, oświetlenie, ławki

299

budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Europejskim

300

opracowanie etapowej koncepcji budowy stadionu piłkarskiego na ul. Myśliborskiej (rozpoczęcie
od skrzydła trybuny głównej z zaplanowaną infrastrukturą socjalną i biurową)

301

150 000,00 zł

renowacja miejsca do odpoczynku, sportu i zabawy os. Zielona Dolina

302

15 000,00 zł

zakup ławek do Parku przyszpitalnego przy ul. Walczaka (10 szt.)

303

ok. 7 000,00 zł

304

66 000,00 zł

nasadzenie 3 m drzew wzdłuż ogrodzenia pierwszego w mieście Wybiegu dla Psów Psia
Polana w Parku Górczyńskim
doświetlenie 4 lampami/latarniami ulicznymi pierwszego w mieście Wybiegu dla Psów Psia
Polana w Parku Górczyńskim

305

fontanna w parku Kopernika

306

program aktywizacji społeczności osiedlowych - trenerzy osiedlowi
budowa w parku Słowiańskim toru rowerowego PumpTrack – okolice ul. Reja tzw. Fyrtel

307

Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:
308

opracowanie koncepcji i realizacja projektu podnoszącego atrakcyjność turystyczną
Kłodawki; koncepcja Stowarzyszenia EuroJumelages

309

budowa trasy pieszo-rowerowej rozpoczynającej się w okolicy ul. Malachitowej za działkami
przewidzianymi pod budowę ul. Kamiennej, dalej poprzez tereny popoligonowe, następnie do ul. Słowiańskiej, dalej do końca ul. Błotnej. Pierścień trasy zamknie się dopiero po
wybudowaniu ul. Kamiennej. Wykonanie ścieżek wraz z trzema zadaszonymi miejscami
odpoczynku dla rodzin i strefą dla matki z dzieckiem. Proponowana lokalizacji miejsc
odpoczynku m.in. przy: ul. Malachitowej, przy stawie Błotnym (uzupełnienie traktu
spacerowo - rekreacyjnego przy ul. Cegielskiego), przy istniejącym parku linowym w parku
Słowiańskim. Tam również miałby się pojawić plac zabaw dla dzieci

310

dofinansowanie remontu siedziby klubu sportowego Admira (wkład finansowy na zakup
materiałów do remontu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)

311

prace nad utworzeniem roweru miejskiego

312

budowa hali widowiskowo-sportowej

313
314
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budowa stadionu lekkoatletycznego
budowa małej hali na stadionie przy ulicy Myśliborskiej

315

budowa nowego basenu sportowego (25 m) przy CRS Słowianka

316

umieszczenie map z trasami rowerowymi w mieście i na drogach wjazdowych/wyjazdowych
z miasta

317

budowa zestawu ćwiczeń do street workoutu w parku Kopernika

318

remont boiska do gry w piłkę nożną na ulicy Wyczółkowskiego między blokami 1-2 (z
piasku na sztuczną trawę)

319

budowa boiska na Osiedlu Europejskim

320

zaprojektowanie i utworzenie na Kanale Ulgi miejskiego akwenu rekreacyjnego wraz z
regatowo-treningowym torem wioślarskim dla zawodników gorzowskich klubów

321

zagospodarowanie terenu wokół Stawu Błotnego

322

utworzenie strefy aktywnej rekreacji w Parku Słowiańskim

323

budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Fredry

324

budowa bulwarów południowych o charakterze rekreacyjnym

325

remont Schodów Donikąd (miejsce wypoczynku i rekreacji)

326

budowa toalety przy boisku na ulicy Maczka
5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

327

60 000 zł - 100 000 zł zwiększenie kwoty na realizację programu „Złota rączka”

328

wprowadzenie umów o pracę dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze dla seniorów

329

przywrócenie poprzednio obowiązującej liczby godzin na usługi opiekuńcze dla seniorów

330

montaż wind w blokach czteropiętrowych na ul. Bohaterów Warszawy zamieszkałych przez
osoby niepełnosprawne

331

ulgi na przejazd komunikacją miejską MZK dla honorowych dawców krwi

332

Budowa centrum aktywności społecznej, miejsca gdzie mieszkańcy, stowarzyszenia, mogą się
spotykać i działać

333

Stworzenie sieci osiedlowych świetlic dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:

334

bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży (do ukończenia szkoły
ponadpodstawowej)

335

program budowy żłobków miejskich (priorytet to Osiedle Europejskie)

zakup i montaż oczyszczaczy powietrza w żłobkach

336

dofinansowanie dla Polskiego Związku Działkowców na oświetlenie, ławki, toalety na
ogródkach działkowych
zagospodarowanie terenu zewnętrznego żłobka miejskiego nr 3 (chodniki, plac zabaw,
ogrodzenie, zieleń)

337
338

6. INFRASTRUKTURA KULTURALNA
remont filii nr 6 WiMBP ul. Śląska 78

339

środki na zakup nowych pozycji książkowych dla części miejskiej WiMBP

340

Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:
dojazd do Filharmonii dla niepełnosprawnych

341

remont MCK Chemik przy ul. Drzymały

342

7. INFRASTRUKTURA KOMINIKACJI MIEJSKIEJ
Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:
budowa zielonych przystanków z ławkami umożliwiającymi doładowanie telefonu na każdym
osiedlu

343
8. ZDROWIE
345

Zakup czepków onkologicznych dla szpitala

346

Opracowanie i realizacja miejskiego programu InVitro
Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:

347

dofinansowanie budowy pawilonu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, Kliniki Hematologii i Banku Komórek Macierzystych

348

dofinansowanie kierunku pielęgniarstwa realizowanego na gorzowskich uczelniach
wyższych

349

350
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opracowanie i finansowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców (np. szczepienia,
bilans wieku)
9. BEZPIECZEŃSTWO
150 000,00 zł

kontynuacja programu „„Bezpieczny Gorzów”

351

postawienie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych jadąc od Słowianki główną ulicą w
stronę ulicy Matejki w dół, za sklepem Intermarche – przechodząc od ul. Fredry w kierunku
szkoły SP 15)

352

dokończenie inwestycji „Doświetlenie przejścia dl apieszych przy ul. Wyczółkowskiego

353

Fotopułapki (obrzeża miasta, okolice poligonu, brzegi Warty, za dawną Silwaną, nowe
inwestycje)

354

Sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu Biedronka. Lidl na Matejki
Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:
zabezpieczenie środków na działanie i rozbudowę monitoringu miejskiego

355
10. PROMOCJA

Zadania do realizacji ponowione z ubiegłego roku:
356

wydawnictwo nt. honorowych obywateli miasta

357

budowa wodospadu na moście lubuskim wraz z podświetleniem, na którym będzie można
wyświetlać pokazy laserów

