Załącznik nr 3 do protokołu

Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl
na 2019 rok, które podlegać będą głosowaniu
Projekty inwestycyjne
L.p.*
1.

Nazwa projektu
Budowa ogrodzenia przy wigwamie w Przyłęku

Miejsce realizacji

Przewidywany
koszt**

Wnioskodawca

Przyłęk, plac przy wigwamie wiejskim, działka
nr 336/6 i 336/5

30 000,00 zł

Bogusław Nawrot

Opis projektu***
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 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.*
2.

Nazwa projektu
Budowa w Nowym Tomyślu na os. Północ miejsca
aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich
właścicieli – kynoparku

Miejsce realizacji
Nowy Tomyśl os. Północ, nr ewid. działki
1691/9 (przy kompleksie sportowym Orlik)

Przewidywany
koszt**

Wnioskodawca

99 500,00 zł

Marta MatuszakKolasińska

Opis projektu***
Projekt dotyczy wybudowania placu zabaw dla psów, czyli ogrodzonego, wydzielonego miejsca, w którym swobodnie mogą biegać psy spuszczone ze
smyczy i przebywające pod opieką swoich właścicieli. Ponadto ze względu na wyposażenie w odpowiednie urządzenia zwierzęta będą mogły się
wybiegać oraz w inny przystępny sposób ćwiczyć swoje umiejętności ruchowe.

Potrzeba realizacji takiego projektu wynika z faktu, iż na terenie miasta Nowy Tomyśl nie ma takiego miejsca, a właściciele wyprowadzają psy na
trawniki osiedlowe lub na teren kompleksu sportowego „Orlik”, gdzie przebywają dzieci. Skorzystają nie tylko właściciele psów, ale i same zwierzęta
oraz inne osoby, które nie posiadają psów, a którym przeszkadzają zwierzęta w przestrzeni publicznej. Skorzystają również dzieci, które będą mogły
nauczyć się obcowania ze zwierzętami. Łatwiej też będzie utrzymać porządek w tym miejscu, gdzie do sprzątania po swoich pupilach dyscyplinować
się będą sami właściciele. W ten sposób załagodzony zostanie odwieczny konflikt miłośników psów z ich przeciwnikami.

L.p.*
3.

Nazwa projektu
Plenerowa siłownia dla dorosłych w Nowym
Tomyślu

Miejsce realizacji

Przewidywany
koszt**

Wnioskodawca

Nowy Tomyśl, os. Północ (teren boiska Orlik)

50 000,00 zł

Alina Śnieguła

Opis projektu***
Pod wskazanym miejscem, gdzie mogłaby powstać ta plenerowa siłownia jest już wiele miejsc o charakterze sportowym (kort, boiska do piłki nożnej).
Zamontowanie kilku fajnych urządzeń do ćwiczeń obok tych miejsc byłoby bardzo wskazane. Można by także zamontować stojaki do rowerów dla
przyjezdnych i kilka parkowych ławek oraz stałe kosze na śmieci, co ułatwiłoby pobyt osobom z tego miejsca korzystającym. Obecnie korzystam z
takiej plenerowej siłowni, która jest w parku miejskim. Mieszkam na osiedlu Batorego i dużo wygodniejsze byłoby korzystanie z takiego miejsca na os.
Północ. Lubimy z koleżanką gimnastykę. Codziennie na zajęciach w Domu Dziennego Pobytu się gimnastykujemy, ale także urządzenia w plenerze w
okresie kiedy jest ciepło i ładna pogoda, można by dodatkowo dołożyć do codziennych ćwiczeń, aby być w starszym wieku sprawną. Teren Orlika jest
znanym miejscem w Nowym Tomyślu. Seniorzy i inne osoby wiedzą, gdzie to jest, bo nasze wnuki często tam przebywają.
Takie miejsce z plenerową siłownią bardzo zaktywizuje lokalną społeczność. Zadbamy tym samym o zdrowy tryb życia. Plenerowa zewnętrzna siłownia
będzie bardzo atrakcyjnym ogólnodostępnym bezpiecznym miejscem (urządzenia atestowane), które będą mogły odwiedzać osoby w każdym wieku,
również osoby niepełnosprawne. Przyrządy do ćwiczeń są łatwe w samodzielnej obsłudze. Takie miejsce jest też miejscem spotkań z mieszkańcami,
wspólnych rozmów podczas aktywnego dnia. Taka siłownia wpisze się w to miejsce, które jest i tak bardzo sportowe. Dobrze dobrane urządzenia w tej
plenerowej siłowni aktywizują stawy i wpływają ogromnie na koordynację ruchową. Wiem, że jest to na naszym osiedlowym terenie bardzo potrzebne.

L.p.*
4.

Nazwa projektu
Dokończenie ogrodzenia boiska szkolnego przy
Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukowcu

Miejsce realizacji
Bukowiec, ul. Kościelna 75

Przewidywany
koszt**

Wnioskodawca

32 000,00 zł

Mariusz Brych

Przewidywany
koszt**

Wnioskodawca

48 000,00 zł

Mateusz Jandy

Opis projektu***
Zadanie zapewni bezpieczeństwo dzieci przebywających na boisku szkolnym i terenie szkoły.

L.p.*
5.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Przebudowa ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym ul. Szkolna 3 Sątopy, działka nr 258 – teren
przy Szkole Podstawowej w Sątopach, działka
szkoły podstawowej
gminna nr 258

Opis projektu***
Planowana przebudowa ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Sątopach została uzgodniona po konsultacjach z panią
dyrektor szkoły oraz Radą Sołecką. Przebudowa ogrodzenia będzie polegać na wymianie starego istniejącego ogrodzenia, częściowo na piłkochwyty o
wysokości 5 m, a częściowo na podwyższony płot z panela ogrodzeniowego o wysokości 3 m. Związane jest to z faktem, iż istniejące ogrodzenie jest
już dość zużyte, a przede wszystkim nie spełnia swoich funkcji, zwłaszcza podczas zajęć szkolnych i nie tylko, prowadzonych z dziećmi na boisku.
Umożliwi w lepszym stopniu wykorzystanie istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy szkole dla dzieci uczęszczających do szkoły oraz pozostałych
mieszkańców gminy. Natomiast bardziej funkcjonalne boisko wpłynie na poprawę kondycji sportowej i zdrowotnej, a także da możliwość aktywnego
spędzania czasu i pozwoli na rozwijanie zainteresowań.

L.p.*
6.

Nazwa projektu
Siłownia zewnętrzna w Jastrzębsku Starym

Miejsce realizacji
Jastrzębsko Stare, ul. Kręta (okolice placu
zabaw)

Przewidywany
koszt**

Wnioskodawca

75 000,00 zł

Marta Przybylska

Opis projektu***
Powstanie siłowni zewnętrznej w Jastrzębsku Starym będzie miało wpływ na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu
wolnego młodzieży. Z siłowni korzystać może każdy, gdyż jej usytuowanie jest w centrum miejscowości w okolicy placu zabaw dla dzieci. Chcielibyśmy
stworzyć tam miejsce do rekreacji dla mieszkańców Jastrzębska, jak i przyjezdnych gości. Dostęp do obiektu będzie miał każdy mieszkaniec, a
różnorodność sprzętu będzie umożliwiała skorzystanie z niego niezależnie od wieku. Siłownia będzie wyposażona w sprzęt: orbitrek, biegacz, wioślarz,
wahadło, rowerek, motyl, stepper, podciąg górny oraz ławeczkę do brzuszków.

* Kolejność zadań opublikowanych w tabeli ustalona została w wyniku losowania przeprowadzonego przez komisję i obowiązywać będzie
na karcie do głosowania
** Koszt urealniony po weryfikacji komisji
*** Opis sporządzony przez wnioskodawców składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r.

