
Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl 
na 2017 rok, które podlegać będą głosowaniu

L.p.*
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany
koszt**

1. Budowa infrastruktury sportowej na istniejącym placu 
zabaw na ulicy Nowej w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, ulica Nowa, działka nr 569 50 000,00 zł

Opis zadania***

Zadanie ma polegać na budowie boiska piłkarskiego na istniejącym placu zabaw na ulicy Nowej w Nowym Tomyślu. Na obecnym placu zabaw jest
rozmieszczonych kilkanaście urządzeń do zabaw dla dzieci. Ze względu na to, że dzieci bardzo lubią grać w piłkę nożną, upatrzyły sobie plac zabaw
na doskonały teren do gry. W najbliższej okolicy nie ma miejsca, w którym by mogły grać w piłkę. Niestety rozstawienie urządzeń do zabawy
uniemożliwia im uprawianie tego typu sportu, a gra w piłkę jest w tym miejscu bardzo niebezpieczna. Niewysoki płot (ok. 140 cm) nie odgradza w
odpowiedni sposób wypadających poza ogrodzenie piłek od ruchliwej drogi. Również i bawiące się na m.in. bujakach i karuzelach dzieci nie są
bezpieczne w czasie rozgrywania meczów przez innych uczestników placu zabaw. 
Chcielibyśmy tak  przeorganizować  plac  zabaw,  aby można było  na  nim umieścić  boisko piłkarskie  ogrodzone bezpiecznymi  piłkochwytami  o
wysokości 4 m. Pozwoli to na bezpieczne korzystanie i z boiska i z placu zabaw. Chcielibyśmy również zainstalować brami i ławki. Bardzo ważne
będzie również zainstalowanie odpowiedniego regulaminu placu zabaw, który ze względu na bliskie położenie bloków mieszkalnych oraz domów
jednorodzinnych winien ograniczyć pobyt na boisku do godziny 21.00. Ze względu na to, że w odległości 30 metrów znajduje się przedszkole, które
często korzysta z placu zabaw również i to jest ogromnym atutem, aby takie bezpieczne boisko wybudować

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

2. Budowa biesiadnika przy sali wiejskiej w Cichej Górze Cicha Góra, działki nr 335/4 i 335/1 50 000,00 zł

Opis zadania

Spotkania  integracyjne  i  rodzinne  na  świeżym  powietrzu  efektem  budowy biesiadnika.  Będzie  większa  możliwość  spotkań  mieszkańców  wsi
niezależnie od warunków pogodowych. 



L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

3. Budowa wiaty biesiadnej przy wigwamie w Przyłęku Przyłęk przy wigwamie wiejskim 45 000,00 zł

Opis zadania

Budowa wiaty biesiadnej przy wigwamie w Przyłęku spowoduje, że mieszkańcy i osoby odwiedzające okolice będą mogły korzystać z  pobytu na
świeżym powietrzu podczas  niepogody.  Wiata  będzie  miała  zastosowanie  podczas  biesiady i  cyklicznych spotkań integracyjnych mieszkańców,
gwarantując schronienie przed opadami. 

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

4. Budowa siłowni w Paproci Paproć 165, teren przy świetlicy wiejskiej 35 000,00 zł

Opis zadania
Siłownia zewnętrzna ma być usytuowana na placu przy świetlicy, gdzie będzie wykorzystywana przez rodziców i opiekunów dzieci, które będą
korzystać z placu zabaw, co zintegruje różnych wiekowo mieszkańców wsi, którzy korzystają z placu przy świetlicy. 

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

5. W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli miejsce rekreacji i 
aktywności fizycznej dla społeczności Wytomyśla  - 
siłownia zewnętrzna 

Wytomyśl, ul. Szkolna 1, plac za świetlicą wiejską, przy
placu zabaw, działki nr 411/1, 411/2

30 000,00 zł

Opis zadania

Celem zadania jest pozyskanie siłowni zewnętrznej i stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, z którego korzystać będą
mogli starsi i młodsi mieszkańcy wsi. Efektem tego zadania będzie poprawa sprawności fizycznej, możliwość sportowego, aktywnego wypoczynku
grup młodzieży i dorosłych. Aktywny wypoczynek wspomoże rozwiązywać problemy ruchowe i zdrowotne naszej społeczności. 



L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

6. Budowa placu zabaw dla dzieci w Parku im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

Nowy Tomyśl, Park im. Feliksa Szołdrskiego, działka nr
1319

50 000,00 zł

Opis zadania

Nowotomyski  Park  im.  Feliksa  Szołdrskiego  jest  doskonałym  miejscem  do  aktywnego  wypoczynku  i  jest  bardzo  chętnie  wybierany  przez
mieszkańców miasta i okolic jako cel spacerów lub wycieczek rowerowych. Cisza, bliskość natury oraz obecność ZOO sprawia, że Park odwiedzają
przede wszystkim rodziny – zarówno z zupełnie małymi, jak i starszymi dziećmi.  Niestety na jego terenie zdecydowanie brakuje placu zabaw dla
dzieci,  który mógłby się  stać atrakcyjnym przystankiem podczas  rodzinnych wypadów. Owszem, na terenie  ZOO znajduje się  plac zabaw, ale
korzystanie z niego możliwe jest po pierwsze tylko w godzinach otwarcia ogrodu, a po drugie wymaga kupna biletów dla całej rodziny, dlatego nie
wszyscy mieszkańcy mogą sobie pozwolić na częste korzystanie z niego. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 proponujemy zatem stworzenie
ogólnodostępnego placu zabaw, którego główną atrakcją byłby kolorowy, bezpieczny zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci od 2 do 15 roku
życia, wyposażony w kilka zjeżdżalni, podestów, elementów do wspinania itp. Proponujemy montaż zestawu posiadającego stalową konstrukcję, a
zjeżdżalnie i elementy wykończeniowe z trwałego, kolorowego tworzywa. Charakteryzują się one dużo większą trwałością niż zestawy drewniane i
nie wymagają częstej konserwacji. Uzupełnieniem tego zestawu będzie huśtawka typu „bocianie gniazdo” oraz piaskownica dla najmłodszych dzieci.
Urządzenia zamontowane będą na uprzednio przygotowanej tzw. powierzchni bezpiecznej (pisakowej lub żwirowej), o wielkości 100-150 m2, w
zależności od wielkości zakupionych urządzeń. Proponujemy usytuowanie placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni zewnętrznej, co pozwoli
wykorzystać infrastrukturę w postaci nawierzchni komunikacyjnej z głównej alei komunikacyjnej, ławeczek i koszy na śmieci, a dodatkowo sprawi,
że rodzice czy opiekunowie pilnujący swoich pociech także będą mieli szansę aktywnie spędzić czas, korzystając z urządzeń siłowni.  Co istotne,
lokalizacja ta nie jest wykorzystywana w żaden sposób podczas Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego oraz posiada monitoring, co pozwoli zmniejszyć
ryzyko dewastacji zamontowanych urządzeń. 
Realizacja  zadania  przyczyni  się  z  pewnością  do  podniesienia  atrakcyjności  Parku  zarówno  dla  nowotomyskich  rodzin,  jak  i  przyjezdnych,
odwiedzających  nasze  miasto.  Co  ważne,  zadanie  nie  będzie  realizowane  z  myślą  o  potrzebach  wąskiej  grupy,  rozwiązując  jedynie  problem
mieszkańców danej ulicy czy osiedla, ale przyniesie korzyść właściwie wszystkim mieszkańcom gminy posiadającym dzieci. A kto je posiada ten wie,
że atrakcyjny plac zabaw to dla dzieci wymarzony cel rodzinnych spacerów i jasny punkt na mapie miasta. 



L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

7. Wykonanie podbudowy boiska sportowego 
(wielofunkcyjnego) o wymiarach 36 m x 28 m z tłucznia 
kamiennego

Chojniki, działka nr 32/1 50 000,00 zł

Opis zadania

Budowa boiska (wielofinkcyjnego) we wsi Chojniki jest rozpoczęciem całego cyklu działań mających na celu stworzenie nowych form spójności
społecznej oraz aktywizacji wszystkich mieszkańców „małych i dużych”. Budowa boiska sportowego stanie się zachętą do aktywnego wypoczynku
na świeżym „wiejskim” powietrzu oraz wspólnego spędzania wolnego czasu „małych i dużych czyli od 1 roku do 90 roku życia”. Pragniemy, żeby
nasze Chojniki były wioską z nowymi perspektywami rozwoju i zachęcającą do zamieszkania na jej terenie. 

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

8. Budowa wigwamu we wsi Stary Tomyśl Stary Tomyśl, ul. Dzikowskiego, działka nr 213 50 000,00 zł

Opis zadania

Planowane zadanie ma polegać na zakupie projektów, materiałów i usług potrzebnych do wykonania i ustawienia wigwamu we wsi Stary Tomyśl.
Mieszkańcy wsi  Stary Tomyśl  nie  posiadają  miejsca  do  rozwoju  kulturowego,  społecznego,  sportowego oraz  kultywowania  tradycji  wiejskich.
Poprzez realizację tego projektu społeczność wiejska wsi  Stary Tomyśl  zyska miejsce spotkań oraz rozwinięcia  kulturalnego i  podtrzymywania
tradycji wiejskich. Zostaną rozwiązane problemy z organizacją spotkań kulturowych, sportowych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań Koła Gospodyń
Wiejskich oraz Kółka Rolniczego w Starym Tomyślu. 



L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

9. Wykonanie murawy boiska sportowego z nawadnianiem 
w Przyłęku 

Przyłęk, plac przy wigwamie wiejskim 50 000,00 zł 

Opis zadania

Wykonanie murawy boiska sportowego z nawadnianiem w Przyłęku przy świetlicy wiejskiej jest potrzebne dla mieszkańców i osób odwiedzających
okolice, które lubią aktywnie spędzać czas. Posiadanie boiska pozwoli reaktywować kiedyś istniejący klub sportowy Zawilec Przyłęk i tym samym
zachęcać  dzieci  i  młodzież  do  uprawiania  sportów.  Wykonanie  murawy boiska  sportowego  przy  świetlicy  wiejskiej  jest  korzystne  z  powodu
dostępności do sanitariatów. Nawadnianie boiska jest niezbędne z powodu okresów suszy, które występują od kilku lat. 

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

10. Ogrodzenie basenu przeciwpożarowego w Bukowcu Bukowiec, ul. Powstańców Wlkp., działka nr 214/3 14 500,00 zł

Opis zadania

Wszystkie grupy społeczne zyskają z realizacji zadania, zapewni bezpieczeństwo dostępu do basenu przeciwpożarowego, w szczególności dzieci. 

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

11. Wiata – biesiadnik o wym 10 x 15 x 4,25 m na dz. nr 154 
w Sękowie (przy jeziorku sękowskim)

Wschodnia strona działki nr 154 (jeziorka) w Sękowie 50 000,00 zł

Opis zadania
Wiata  – biesiadnik przeznaczona będzie  do celów rekreacyjno-wypoczynkowych dla  mieszkańców gminy Nowy Tomyśl.  Wykonana zostanie  z
drewna sosnowego, o konstrukcji otwartych ścian, z dachem dwuspadowym. Konstrukcja wiaty umocowana będzie w metalowych kotwach, osadzona
w betonowych stopach.  Podłoże  pod wiatą  utwardzone zostanie  kostką  brukową,  a  na  nim zamocowane będą  masywne ławostoły.  Wiata  taka
umożliwi czynny wypoczynek rodzin lub zorganizowanych grup społecznych w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnego zbiornika wodnego, pośród
żywej przyrody. 



L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

12. Budowa ogrodzenia przy wigwamie w Przyłęku Przyłęk, plac przy wigwamie wiejskim 30 575,59 zł

Opis zadania

Budowa ogrodzenia na placu przy wigwamie w Przyłęku jest  potrzebna,  w celu zwiększenia  bezpieczeństwa mieszkańców podczas spotkań,  w
szczególności bawiących się dzieci. Ogrodzony teren będzie zabezpieczony przed zwierzętami, które powodują szkody w roślinności. W związku z
tym będzie większa możliwość zagospodarowania terenu wokół wigwamu poprzez nasadzenie roślin i stworzenie kompozycji roślinnych. W efekcie
poprawi to estetykę otoczenia i pozwoli mieszkańcom i osobom zwiedzającym okolice cieszyć się urokami przyrody. 

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

13. Utwardzenie z kostki brukowej drogi dojazdowej do 
cmentarza w miejscowości Sątopy, gmina Nowy Tomyśl 

Sątopy, działka działka nr 113 50 000,00 zł

Opis zadania

Zadanie  będzie  polegało  na  utwardzeniu  z  kostki  brukowej  betonowej  (400  m kw.)  drogi  dojazdowej  do  cmentarza  w  miejscowości  Sątopy,
znajdującej  się  na  działce  gminnej,  nr  ewid.  113.  Planuje  się  wykonanie  powyższego  zadania  z  kostki  betonowej  o  grubości  8  cm  wraz  z
krawężnikami betonowymi wtopionymi w wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Zadanie ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz przyjezdnych odwiedzających groby swoich bliskich na miejscowym cmentarzu
parafialnym. Należy zaznaczyć, iż w.wym. droga jest dość często używana zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne. Droga ta obecnie jest
drogą typowo polną, nierówną, stwarzającą problemy zwłaszcza po obfitych opadach deszczu, dlatego ważne jest jej utwardzenie, a co za tym idzie
poprawienie jej jakości i bezpieczeństwa. 



L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

14. Siłownia zewnętrzna – miejsce spotkań w Borui 
Kościelnej

Boruja Kościelna, ul. Szkolna, działka nr 17/2, lasek 
przy gimnazjum 

50 000,00 zł

Opis zadania

Siłownia zewnętrzna umożliwi wszystkim,  niezależnie od wieku i  umiejętności,  dostęp do atrakcyjnej  formy aktywności  fizycznej  na świeżym
powietrzu. Zachęci mieszkańców do podjęcia ćwiczeń ruchowych i zmotywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia.  Siłownia również będzie mieć
zadanie integracyjne ze względu na swą ogólnodostępność. Takie miejsce charakteryzuje się wartością dodaną – nie tylko umożliwia aktywność
fizyczną, ale także stwarza okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu. 

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

15. Utworzenie miejsc do odpoczynku dla mieszkańców 
bloków przy ulicy Nowej w Nowym Tomyślu poprzez 
instalację ławek z zadaszeniem oraz zainstalowanie 
stojaków na rowery 

Nowy Tomyśl, ul. Nowa, teren przy blokach 
mieszkalnych

20 000,00 zł

Opis zadania

Zadanie polega na zainstalowaniu przed lub obok każdego z pięciu bloków mieszkalnych na ulicy Nowej w Nowym Tomyślu ławek z zadaszeniem
oraz  stojaków  na  rowery.  Mieszkańcy  tychże  bloków  jako  wspólnota  mieszkaniowa  bardzo  dbają  o  swoje  bloki  oraz  o  teren  wokół  nich.
Społeczeństwo,  które  zamieszkuje  ww.  bloki  jest  coraz  starsze  i  coraz  częściej  daje  się  we  znaki  brak  miejsca  do  chwilowego  spoczynku.
Zainstalowanie ławek niewątpliwie  korzystnie  by wpłynęło na zwiększenie  aktywności  fizycznej  mieszkańców.  Mieszkańcy mieliby możliwość
wyjścia z domu również i wieczorem oraz spędzania czasu na ławeczkach na świeżym powietrzu. 
Również dużym problemem jest brak stojaków na rowery. Osoby najczęściej młode, które przyjeżdżają do mieszkańców rowerami, swoje pojazdy
opierają o elewację, niejednokrotnie nieświadomie uszkadzając ją. Zainstalowanie stojaków na rowery uporządkowałoby „bałagan” jaki powstaje
poprzez dowolne ustawianie rowerów oraz opieranie ich o nowo wyremontowaną elewację bloków. 



L.p. Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany koszt

16. Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Bukowcu Bukowiec, ul. Nowotomyska, działka nr 96 15 500,00 zł

Opis zadania

Wszystkie  grupy  społeczne  zyskają  z  realizacji  zadania,  w  szczególności  Klub  Sportowy „Korona”  w  Bukowcu,  zapewni  bezpieczeństwo  na
zawodach sportowych. 

L.p. Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany koszt

17. Montaż wentylacji i klimatyzacji na obiekcie świetlicy 
OSP w Róży

Róża 15, działka nr 155/3 40 000,00 zł

Opis zadania

Montaż wentylacji w kuchni i klimatyzacji w świetlicy OSP. Zainstalowanie tych urządzeń przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania obiektu –
mieszkańcy wsi i ich goście. 

L.p. Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany koszt

18. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w 
Jastrzębsku Starym

Teren wokół sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym, ul. 
Nowotomyska

48 000,00 zł

Opis zadania

Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską oraz z tyłu sali wiejskiej poprzez utwardzenie terenu oraz nasadzenia. Wyjście na tył za salą wiejską
pozwoli na bezpieczne korzystanie z sali podczas imprez. Dotychczas wyjście z sali jest tylko na ulicę Nowotomyską, bardzo ruchliwą trasę (Nowy
Tomyśl – Zbąszyń) droga wojewódzka. 

* Kolejność zadań opublikowanych w tabeli ustalona została w wyniku losowania przeprowadzonego przez komisję i obowiązywać będzie na
karcie do do głosowania
** Koszt urealniony po weryfikacji komisji
*** Opis sporządzony przez wnioskodawców składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r.


