WNIOSKI ZŁOŻONE DO JBO 2020 Z POZYTYWNĄ OCENĄ MERYTORYCZNĄ
LP.

NAZWA ZADANIA

KOSZTY ZADANIA PO
OCENIE
MERYTORYCZNEJ

OPIS ZADANIA WNIOSKODAWCY

NR DZIAŁKI/OBRĘB

OCENA
MERYTORYCZNA

UWAGI

WYNIK OCENY

DZ. 53/38 Obr.191

MZNK

brak

POZYTYWNA

1

"Doposażenie siłowni pod chmurką oraz strefy relaksu
dla dzieci i dorosłych na Warpiu" Wnioskodawcy: Biśta
Jadwiga, Nowak Grażyna

60 000,00

Doposażenie siłowni, która będzie realizowana w 2019 r. o elementy nie
ujęte w postępowaniu przetargowym

2

"Zagospodarowanie terenu na kompleksie sportoworekreacyjnym Gigant: obszar do grilowania, stoły do
gry w szachy, piłkochwyty” Wnioskodawca: Bryła Janusz

60 000,00

Doposażenie strefy GIGANT w piłkochwyty przy boisku do gry w siatkówkę,
w stoły do gry w szachy oraz zabezpieczenie rowu odwadniającego boisko

DZ. 164/2

IM

brak

POZYTYWNA

3

"Galeria Fotografii PUSTA cd. - cykl wernisaży
autorskich fotograficznych dla mieszkańców Jaworzna"
Wnioskodawcy: Byrczek Jakub, Kornaś Wiktor

38 500,00

Realizacja 12 autorskich wystaw fotograficznych, które zwieńczy
konferencja naukowa. Wernisaże będą połączone z warsztatami
fotograficznymi. Dodatkowo proponuje się ekspozycję fotografii w galerii na
„Jaworznickich Plantach”

NIE DOT.

MCKIS

brak

POZYTYWNA

4

"Doposażenie obiektów JBO – oświetlenie skweru przy
ul. Górników z Danuty" Wnioskodawca: Czarny Marzena

60 000,00

Doposażenie istniejącej strefy sportowej dot. oświetlenia boiska tj.: 4
masztów z naświetlaczami LED i szafką sterowniczą oraz wykonanie
oświetlenia na słupach parkowych 4 szt. z oprawami LED

DZ. 3/391, 3/620 OBR. 156

MCKIS

brak

POZYTYWNA

5

"Boisko u króla Kazimierza" (teren SP 21) - budowa
boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, oświetleniem,
monitoringiem i mini trybuną" Wnioskodawca: Dubiel
Łukasz

800 000,00

Projekt zakłada przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej
na boisko z wysokiej jakości tkanej trawy syntetycznej (boisko hybrydowe)
wg wymagań PZPN i FIFA. Ponadto: montaż piłkochwytów, wykonanie
oświetlenia i monitoringu boiska, mini trybuna, remont szatni przy sali
gimnastycznej, wyposażenie zaplecza technicznego

IM

Ustalono z wnioskodawcą zmianę zakresu
rzeczowego zadania, która wiąże się z rezygnacją
z formuły budowy boiska typu ORLIK –
zrezygnowano także z remontu zaplecza szkoły
(szatni), tym samym zmniejszając kwotę z 1 mln zł
do 800 tys. zł

POZYTYWNA

6

"Usprawnienie komunikacji pieszej poprzez budowę
50m chodnika od ul. Tęczowej do schodów
wejściowych na nowe osiedle mieszkaniowe przy ul.
Bogusławskiego" Wnioskodawca: Dudzik Przemysław

60 000,00

Budowa chodnika o dł. ok. 105 m wzdłuż ul. Bogusławskiego od ul.
Piekarskiej do wylotu ul. Tęczowej

DZ. 4/22 OBR.189

MZDIM

Ustalono, iż możliwe jest wykonanie budowy
chodnika na dł. ok 50 m – od ul. Tęczowej do
schodów wejściowych na nowe osiedle
mieszkaniowe przy ul. Bogusławskiego – teren
gminny. Na pozostałej długości planowanego
chodnika właścicielami terenu jest Tauron oraz
osoby prywatne

POZYTYWNA

7

"Utworzenie strefy - rekreacyjnej w dzielnicy Dobra przy ul. Zagrody 2" Wnioskodawcy: Dziedzic Maria,
Słaboń Zofia

365 000,00

Modernizacja istniejącego boiska betonowego na poliuretanowe oraz
utworzenie strefy aktywnego wypoczynku tj.: siłowni zewnętrznej z
elementami małej architektury wraz z zielenią towarzyszącą

DZ.199 OBR. 1023

IM

W zakresie rzeczowym zadania ujęto drenaż
rozsączający na boisku co podniosło koszty
zadania z 300 tys. zł do 365 tys. zł

POZYTYWNA

8

"Budowa i remont miejsc parkingowych na Os. Stałym
przy ulicach: Jaśminowa, Sempołowskiej i Partyzantów
w Jaworznie" Wnioskodawcy: Gaik Lucyna, Dobek
Ryszard

MZDIM

Na jednej działce konieczna jest zmiana kategorii
użytkowania gruntu (z budowlanej na drogową).
Podwyższono znacznie koszty realizacji zadania
niż pierwotnie podane przez wnioskodawcę z 340
tys. zł do 1 004 200 zł

POZYTYWNA

9

"Czyste powietrze dla mieszkańców Jaworzna –
termomodernizacja budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2" Wnioskodawcy: Gowin Monika,
Gowin Tomasz

MZOPOW

brak

POZYTYWNA

10

"ABC" Radosny skwer – rekonstrukcja placu zabaw w
rejonie ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie"
Wnioskodawcy: Górska Natalia, Domagalska Monika

175 000,00

Rekonstrukcja placu zabaw przy ul. Broniewskiego, w ramach zadania
planowane jest: demontaż istniejącej infrastruktury do zabaw dla dzieci,
montaż nowych urządzeń, w miarę dostępnych środków sugeruje się
również zmianę podłoża naturalnego na elastyczne

DZ. 372/89 OBR. 200

MZNK

brak

POZYTYWNA

11

"Strefa relaksu – Górka Manhattan Podłęże –
doposażenie o stoły do gry w szachy i piłkarzyki,
kostkę brukową i trawnik” Wnioskodawca: Grzybek
Jadwiga

60 000,00

Doposażenie istniejącej strefy w ławki i stoły do gry w piłkarzyki i szachy,
ułożenie kostki brukowej, wykonanie trawnika

DZ. 11/71 OBR. 1026

MZNK

brak

POZYTYWNA

DZ. 248/22 OBR. JELEŃ

1 004 200,00

Budowa miejsc parkingowych w 3 lokalizacjach os. Stałego przy ul.
Jaśminowej, Sempołowskiej, Partyzantów

DZ.132/44, 127/52, 151/19,
229/3

1 756 000,00

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację budynku ZS-P 2 czyli
wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej,
modernizację instalacji c.o. i kotłowni, w tym wymianę źródła ciepła z
DZ. 638, 463, 642 OBR. 54
węglowego na gazowe, modernizację instalacji c.w.u., ocieplenie ścian
zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej

40 000,00

Lokalizacja –nieruchomości
należące do gminy i
graniczące z linią lasów na
Montaż tablic informacyjno-edukacyjnych (min. 20 szt) informujących: 1) jak terenie całego Jaworzna lub
zachować się w lesie 2 ) jak długo rozkładają się w ziemi różne rodzaje
w bezpośrednim sąsiedztwie
śmieci
tj.: wzdłuż trasy rowerowej+
Geosfera +Las os. Stałe+Las
Ciężkowice+Las Bory+ Las
Jeleń

13

"Rozwój czytelnictwa w mieście (rozszerzenie zbiorów
sieci bibliotek miejskich)" Wnioskodawcy: Janicka
Krystyna, Nogaj Mariola

200 000,00

Zakup bestsellerowych nowości wydawniczych, które pojawią się na rynku
2019/2020 oraz uzupełnień z lat poprzednich. Zakup książek ok. 6000 szt.
oraz multimedia, takie jak: filmy (ok. 600 egz.), audiobooki, płyty muzyczne
(ok. 2000 egz.). Zbiory zasilą zarówno Bibliotekę Główną (ok. 40%
zakupu), jak również wszystkie filie (ok. 60% zakupu)

14

"Kultywowanie folkloru lokalnego poprzez zakup
kompletnych strojów ludowych damskich i męskich dla
zespołów śpiewaczych działających w mieście"
Wnioskodawcy: Koczur Maria, Halaś Barbara

200 000,00

Rekonstrukcja tradycyjnych strojów regionu jaworznickiego, wykonanych
wg wzorów muzealnych technikami tradycyjnymi

15

"Budowa boiska ze sztuczną trawą wraz z zapleczem
sportowym przy ul. Wygoda” Wnioskodawcy: Kondoszek
Teresa, Sikorski Marcin

16

"Boiska wielozadaniowe w SP8 w Jaworznie – Boisko
do piłki siatkowej i badmintona" Wnioskodawcy:
Kowalski Mariusz, Cichoń Paweł

17

"Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka – otwarta
przestrzeń do odkrywania, kreowania i aktywnej zabawy
- zielony teren w sąsiedztwie siedliska bobrów"
Wnioskodawca: Kucharski Filip

12

"Jaworzno – czyste miasto – montaż tablic
informacyjno-edukacyjnych przy wejściach na tereny
zielone i leśne" Wnioskodawca: Jałowiecka Joanna

2 200 000,00

Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach
100x60 m, wykonanie oświetlenia na podstawie istn. już projektu, zakup
kontenerów sportowych, budowa trybuny na 150-200 osób, wykonanie
monitoringu, zakup sprzętu do utrzymania boiska (traktor wielofunkcyjny)
inne prace porządkowe i remontowe

OŚ

brak

POZYTYWNA

NIE DOT.

PI-KL

brak

POZYTYWNA

NIE DOT.

MCKIS

brak

POZYTYWNA

DZ. 3769/58, 3992/46,
3768/44 OBR. JELEŃ

IM

Dotychczasowy dzierżawca wyraża zgodę na
administrowanie obiektem i zapewni do niego
nieograniczony dostęp

POZYTYWNA

POZYTYWNA

60 000,00

Dalsza rozbudowa kompleksu boisk wielozadaniowych, w szczególności
boiska do piłki siatkowej i badmintona

DZ. 162/9, 162/8, 19/2, 18/2,
34/2, 34/3, 17/2, 16/2, 16/3,
OBR.118

IM

Uzgodniono z wnioskodawcą konieczność
usunięcia słupów do koszykówki kolidujących z
proponowanym boiskiem do siatkówki oraz
dostosowano obszar boiska do wymiarów
standardowych tj. 20x11 m

500 000,00

Projekt zakłada budowę placu zabaw na podstawie jak największej ilości
materiałów naturalnych – które będą nietypowe, łamiące schematy – nie
nowatorskie ale odróżniające się od istniejących już w przestrzeni miasta
jak i regionu placów zabaw

DZ.189/2 OBR.10C

MZNK

brak

POZYTYWNA

MZNK

Zorganizowano spotkanie z Panem Przemysławem
Wirskim w sprawie połączenia wniosków ze
względu na tą samą lokalizację – jednak Pan Jan
Michalik nie wyraził zgody. Ograniczono zakres
rzeczowy zadania do montażu 3 sztuk poręczy,
zadaszeń pergoli i altany oraz wykonanie
przedłużenia chodnika od strony południowozachodniej

POZYTYWNA

Góra Grodzisko

MZDIM

Dojazd do wieży widokowej będzie możliwy ścieżką
rowerową od ul. Kołłątaja oraz ścieżką rowerową
biegnącą wokół góry Grodzisko. W kosztach
przewidziano ewentualne koszty prac
archeologicznych (ok. 70 tys. zł)

POZYTYWNA

jak w opisie

MZDIM

Wszystkie lokalizacje podane we wniosku zostały
zaakceptowane w trakcie wizji lokalnej w terenie

POZYTYWNA

od ZSP2 do Centrum
Długoszyna

MZDIM

brak

POZYTYWNA

DZ. 8/28 OBR. 284

MZNK

brak

POZYTYWNA

18

"Uzupełnienie oraz wzbogacenie Rynku Kultury w
Niedzieliskach – zadaszenie pergoli i altany, montaż
poręczy oraz przedłużenie chodnika w kierunku
parkingu" Wnioskodawcy: Michalik Jan, Michalik Mirosław

19

"Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową wieży
widokowej w okolicach Góry Grodzisko" Wnioskodawca:
Olszowski Władysław

2 200 000,00

Wniosek obejmuje budowę ścieżki rowerowej od ul. Hugo Kołłątaja,
następnie ul. Kowarzyków do Góry Grodzisko po trasie ścieżek
rowerowych oraz renowację punktu odpoczynkowego przy Górze
Grodzisko wraz z budową wieży widokowej

20

"Piękniejsze Jaworzno - lepsze chodniki w dzielnicach"
Wnioskodawca: Pieczara Mirosław

1 800 000,00

Budowa nowych chodników w lokalizacjach ul. Mroczka, Ciężkowicka,
Budowlana, Abstorskich, Wiosny Ludów, Jaśminowa, Górników z Danuty,
dojście z ZS3 od Moździerzowców do ul. Koszarowej, Deptak
Krudzielskiego

21

"JBO 2019-Kontynuacja modernizacji chodnika przy ul.
Chropaczówka" Wnioskodawcy: Piętak Grzegorz, PanekKozioł Jolanta

60 000,00

jak w tytule

22

"Strefa sportowo-rekreacyjna SKAŁKA-budowa
nawierzchni poliuretanowej na istniejącym obiekcie"
Wnioskdowca: Pycia Anna

60 000,00

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym placu zabaw w
ramach dostępnych środków. Jeżeli będzie taka konieczność to tylko w
okolicy urządzeń z których korzystają dzieci

60 000,00

Doposażenie istniejącej przestrzeni JBO: wykonanie brakującej pochylni,
zamontowanie 3 szt. poręczy, wykonanie lekkich zadaszeń, utwardzenie
terenu przed bramą rynku od strony Klubu Relax oraz przedłużenie
chodnika z bramy od strony Klubu Relax

DZ. 80/10 OBR. 129

23

"Poprawa jakości powietrza, którym oddychamy –
zakup drona do walki ze smogiem" Wnioskodawca:
Rutka Izabela

200 000,00

Zakup drona z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem
umożliwiającym badanie i analizę składu chemicznego dymu (niska
emisja). Zakup drona wspomagającego wyposażonego w kamerę wizyjną.
Szkolenie z obsługi dla co najmniej 6 pracowników

24

"Doposażenie placu zabaw przy ul. Wandy o kolejne
urządzenia przewidziane w projekcie" Wnioskodawca:
Sarlej Waldemar

60 000,00

25

"Modernizacja Kortów Tenisowych w Parku Podłęże"
Wnioskodawcy: Sierakowski Daniel, Taraska Jacek

510 000,00

26

"Modernizacja obiektu sportowego LKS ZGODA
Byczyna ul. Makowa 1 w Jaworznie" Wnioskodawcy:
Skopowski Jacek, Kuciel Piotr

27

"Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul.
Szymanowskiego" Wnioskodawcy: Stanek Maciej,
Włodarczyk-Raczek Monika

2 200 000,00

NIE DOT.

ST

brak

POZYTYWNA

Doposażenie siłowni która będzie realizowana w 2019 r. o elementy nie
ujęte w postępowaniu przetargowym

DZ. 105/13 OBR. 265

MZNK

brak

POZYTYWNA

Zadanie składa się z trzech części: 1) odbudowa istniejących kortów
tenisowych położonych w Parku Podłęże 2) modernizacja budynku
socjalno-technicznego 3) budowa ścianki treningowej dla tenisistów

DZ. 22/10 OBR. 1026

MCKIS

Roczny koszt utrzymania obiektu to 25 – 30 tys. zł

POZYTYWNA

DZ. 4096/1 OBR. BYCZYNA
LKS umowa dzierżawy do
31.03.2020 r.

IM

Dotychczasowy dzierżawca wyraża zgodę na
administrowanie obiektem i zapewni do niego
nieograniczony dostęp. Podwyższono kwotę
zadania o 100 tys. zł

POZYTYWNA

DZ. 3/39 OBR. 300

MZNK

brak

POZYTYWNA

DZ. 16/29 OBR. 85

MZOPOW

Doprecyzowano z wnioskodawcą wielkość placu
manewrowego oraz wyposażenie w mobilne
oznakowanie pionowe. Administratorem
oznakowania będzie ZS3, który zapewni
nieograniczony dostęp do placu

POZYTYWNA

Wniosek obejmuje: 1) Budowę boiska treningowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej o wym. 90x45m z obrzeżami betonowymi. Wyposażenie
boiska w bramki, wykonanie oświetlenia i odwodnienia boiska 2)
Modernizację budynku klubu 3) Modernizację trybun 4) Modernizację
ogrodzenia

60 000,00

Doposażenie siłowni, która będzie realizowana w 2019 r. o elementy nie
ujęte w postępowaniu przetargowym

28

"Zagospodarowanie otoczenia ZS3 w Jaworznie
poprzez rozbudowę strefy rekreacyjnej i stworzenie
placu do nauki jazdy na rowerze" Wnioskodawca:
Szczerbina Urszula

45 000,00

Projekt zakłada wykonanie placu manewrowego do praktycznej nauki jazdy
na rowerze i zdawania egzaminu na kartę rowerową. Ponadto odnowienie
schodów oraz siedzisk

29

"Budowa boiska piłkarskiego przy SP 3 w
Niedzieliskach" Wnioskodawca: Szwed Grzegorz

60 000,00

Wybudowanie boiska ze sztuczną trawą wraz z bramkami o wymiarach
około 15x24m – 360m2. W razie wystarczających funduszy wyposażenie
boiska w piłkochwyty od strony boiska poliuretanowego

DZ. 79 OBR.129

IM

Skorygowano wymiary boiska adekwatnie do
posiadanego projektu budowlanego. Zmniejszono
kwotę zadania ze 130 tys. zł do 60 tys. zł

POZYTYWNA

30

"Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego
42,44, Towarowa 69,77 na osiedlu Podłęże"
Wnioskodawcy: Szywała Marta, Pancerz Jarosław

60 000,00

Doposażenie wygranego projektu z roku poprzedniego o stół do pingponga, huśtawkę, bujak, stół do gry w szachy oraz piłkarzyki, ławki, lampy
solarne oraz kosze na śmieci

DZ. 169/10 obręb 1026

IM

brak

POZYTYWNA

31

"Pumptrack dla Jaworzna przy Hali WidowiskowoSportowej MCKIS (w centrum Jaworzna)"
Wnioskodawcy: Wilczek Patryk, Kasperczyk Michał

400 000,00

Projekt zakłada budowę 2 zapętlonych asfaltowych torów rowerowych typu
pumptrack o dł. 190 mb i powierzchni ok. 1530 m2

DZ. 234/18, 234/16, 6/4, 6/5,
234/42, 234/19, 234/20,
234/41, 234/43, 234/44,
234/39, 334/40

IM

W projektowanej inwestycji należy uwzględnić
położenie zbiornika retencyjnego w pobliżu
parkingu samochodowego

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

32

"Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury w
Niedzieliskach – m.in. doposażenie siłowni zewnętrznej,
ukończenie dwóch bram wejściowych oraz montaż 4
lamp solarnych" Wnioskodawca: Wirski Przemysław

33

"Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych
kotów domowych w zakresie finansowania zabiegów
sterylizacji/kastracji" Wnioskodawca: Wrońska Marta

do 60 tys. zł

60 000,00

Rozbudowa Rynku Kultury: 1) ukończenie bramy wejściowej na rynek od
str. ul. Kasprzaka, 2) doposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej,
3) doposażenie w brakujące lampy, 4) Wykonanie pochylni dla osób
niepełnosprawnych

DZ. 80/10 OBR. 129

MZNK

Zorganizowano spotkanie z Panem Janem
Michalikiem w sprawie połączenia wniosków ze
względu na tą samą lokalizację – jednak Pan Jan
Michalik nie wyraził zgody. Ograniczono zakres
rzeczowy zadania do doposażenia siłowni
zewnętrznej, ukończenia dwóch bram wejściowych,
montażu 4 lamp solarnych oraz montażu 1 poręczy
przy schodach i 2 koszy na śmieci

200 000,00

W ramach projektu zgłoszone koty w zależności od stanu zdrowia będą
mogły być poddane zabiegom sterylizacji i kastracji, zabiegom leczniczym,
badaniom laboratoryjnym i diagnostycznym wymaganym przed zabiegami
lub szczepieniami, zabiegom profilaktycznym przeciw chorobom zakaźnym
(wirusowym, bakteryjnym i pasożytniczym

NIE DOT.

OŚ

Skorygowano zakres rzeczowy zadania oraz
podwyższono kwotę z 60 tys. zł do 200 tys. zł

ZADANIA ZGŁOSZONE W RAMACH PULI
PRZYPADAJĄCEJ NA DOPOSAŻENIE
ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

do 2,2 mln zł

ZADANIA ZGŁOSZONE W RAMACH PULI
PRZYPADAJĄCEJ NA NOWE ZADANIA
OGÓLNOMIEJSKIE

