
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW 
VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA- III kwartał 

 

Nr projektu Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Lokalizacja 
Rodzaj projektu 
( np. plac zabaw, 

siłownia) 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 210 034 zł 

BO22/I/2 
Strefa sportu w parku na 

osiedlu Kalety. 
210 034 Osiedle Kalety 

Siłownia, street 
workout 

SI Zadanie zrealizowane. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 512 299 zł 

B2022/II/1 

PERŁA POGONI - wymiana 
alejek w okolicy placu zabaw w 

parku Dietla przy  
ul. Żeromskiego 

512 299 Park Dietla Alejki SI 

W dniu 29.06.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 

zadania z terminem wykonania do 
29.12.2022r. Obecnie trwają 

uzgodnienia zakresu dokumentacji z 
konserwatorem zabytków. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 285 142 zł 

BO22/III/3 

ParKing wypoczynkowy, czyli 
ogród literacki z placem 

piknikowym. Metamorfoza 
zaniedbanego skweru - etap I - 

ul. Piłsudskiego. 

285 142 ul. Piłsudskiego Skwer, nasadzenia SI 

W dniu 29.06.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 

zadania z terminem wykonania do 
29.12.2022r. Opracowano 

dokumentację projektową i uzyskano 
przyjęcie zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. Planowane 

przekazanie ternu budowy i 
rozpoczęcie prac budowlanych w 

październiku.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 352 861 zł 

BO22/IV/1 
Rewitalizacja parku przy  

ul. Okrzei. 
352 861 Park Okrzei 

Wybieg dla psów, park 
linowy. 

SI Trwają prace wykończeniowe. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 368 895 zł 



BO22/V/1 
Wygodne siedziska przy Tężni 

Solankowej i rzece - Park 
Sielecki. 

361 895 Park Sielecki Siedziska SI 

W dniu 29.06.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 

zadania z terminem wykonania do 
29.12.2022r. Opracowano 

dokumentację projektową i 
dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. Planowane 

przekazanie terenu budowy i 
rozpoczęcie prac budowlanych w 

październiku. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 452 568 zł 

BO22/VI/3 
Ogólnodostępny plac zabaw na 

Wspólnej. 
400 000 ul. Wspólna Plac zabaw SI 

W dniu 29.06.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 

zadania z terminem wykonania do 
29.12.2022r. Opracowano 

dokumentację projektową i 
dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. Planowane 

przekazanie ternu budowy w 
październiku. 

BO22/VI/2 
Czytelnictwo w przyjaznym 
klimacie - zakup książek i 
klimatyzacji dla Biblioteki. 

30 000 
MBP, Biblioteka 
Młodzieżowa, 
ul. Parkowa 

Książki, klimatyzacja MBP Zadanie zrealizowane. 

BO22/VI/1 
Czytaki, czytniki e-booków i 

zbiory dla Zagłębiowskiej 
Mediateki. 

22 568 Mediateka Czytniki, książki MBP Zadanie zrealizowane. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 390 307 zł 

BO22/VII/3 
Międzypokoleniowa strefa 

relaksu – Zagórze Park Kępa. 
390 307 Park Kępa 

Ławki, leżaki, stoły do  
gry: w tenisa i w 

piłkarzyki, pergola, 
oświetlenie 

SI 

W dniu 29.06.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 
zadania z terminem wykonania  
do 29.12.2022r. Opracowano 
dokumentację projektową i 
dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających 



pozwolenia na budowę. W dniu 
24.08.2022 przekazano wykonawcy 

teren budowy. Obecnie trwają prace 
budowlano- montażowe. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 468 108 zł 

BO22/VIII/1 Zielony skwer – Kielecka. 

(234 054 
Gmina + 234 

054 SM 
Hutnik) 

ul. Kielecka 

Siłownia, stoły do gry 
w tenisa, leżaki, ławki, 

alejki, urządzenia 
zabawowe, 
nasadzenia 

SI 

W dniu 29.06.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 

zadania z terminem wykonania do 
29.12.2022r. Opracowano 

dokumentację projektową i 
dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. W dniu 

26.09.2022 r. przekazano 
wykonawcy plac budowy. 

BO22/VIII/5 
Zielone płuca BMC – akcja 

społeczna. 
12 000 

ul. BMC, ul. Gen. T. 
Bora-

Komorowskiego 

 

Nasadzenia drzew, 
materiały do budowy 

budek dla ptaków i 
owadów 

MZUK Zadanie zrealizowane 

BO22/VIII/2 
Ścieżka kreatywna –  

ul. Kielecka. 

90 000* (45 
000 Gmina + 
45 000  SM 

Hutnik) 

ul. Kielecka 
Kreatywne urządzenia 

zabawowe 
SI 

W dniu 29.06.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 

zadania z terminem wykonania do 
29.12.2022r. Opracowano 

dokumentację projektową i 
dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. Planowane 

przekazanie terenu budowy i 
rozpoczęcie prac budowlanych w 

październiku. 

BO22/VIII/3 
Przeczytane – oddane filia nr 

15. 
20 000 

MBP, filia nr 15, 
ul. Kisielewskiego 

Wrzutnia, książki MBP Zadanie zrealizowane. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA 240 563 ZŁ 

BO22/IX/1 
Bezpieczny dojazd do SP nr 13, 

ul. Jedności. 
240 563 ul. Jedności Remont drogi MZUK 

W dniu 14.07.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 



zadania w formule zaprojektuj i 
wybuduj z terminem wykonania do 

20.10.2022r. 
(będzie aneks wydłużający termin 

realizacji zadania). 
 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 257 900 zł 

BO22/X/1 
Wymiana nawierzchni drogi 

ul. Kalinowa 43-51 
170 000 ul. Kalinowa Droga MZUK Zadanie zrealizowane. 

BO22/X/3 
Zakup nowości wydawniczych 

do filii nr 7 - Dańdówka. 
5 000 

MBP, ul. Kalinowa 
(pawilon) 

Książki MBP Zadanie zrealizowane. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 261 044  zł 

BO22/XI/1 
Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe 

miejsce na mapie Sosnowca 
wraz z budową parkingu. 

256 044 ul. Szybowa 
Rozbiórka zbiornika, 

nasadzenia 
MZUK 

W dniu 3.08.2022 podpisano umowę 
na zakup wraz z dostawą materiału 
roślinnego i ogrodniczego. W dniu 
10.08.2022 podpisano umowę na 

zakup figury jeża z terminem 
wykonania do 19.10.2022. Do 
5.10.2022 będzie ogłoszone 

zapytanie ofertowe na montaż 
obrzeży betonowych, wykonanie łąki 

kwietnej, montaż najazdów dla 
wózków na schodach terenowych i 

montaż barieroporęczy, montaż 
szlabanu drewnianego. W dniu 
01.08.2022r. została podpisana 
umowa na realizację części dot. 

rozbiórki zbiornika hydroforowego z 
terminem wykonania do 

30.11.2022r. 

BO22/XI/3 
Zakup nowości wydawniczych 

dla filii nr 6 Niwka. 
5 000 

MBP, filia nr 6, 
ul. Wojska 
Polskiego 

Książki MBP Zadanie zrealizowane. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 275 078 zł 

BO22/XII/2 
Poszerzenie  i wymiana 

nawierzchni drogi dojazdowej 
275 078 

ul. Orląt Lwowski, 
ul. Starowiejski 

Droga MZUK 
Projekt jest podzielony na dwa 

odrębne zadania: 



do SP 21, budowa chodnika. 
Aranżacja zieleni w postaci 
nowych nasadzeń - ul. Orląt 

Lwowskich i 
ul. Starowiejska. 

-Budowa bezpiecznika dla pieszych 
wzdłuż ul. Starowiejskiej  

-Remont nawierzchni drogi przy  
ul. Starowiejskiej. 

W dniu 10.06.2022 ogłoszono 
postępowanie na roboty budowlane 

dla remontu drogi oraz w formule 
zaprojektuj i wybuduj dla budowy 

bezpiecznika. 30.06.2022 
unieważniono postępowanie. 
Na budowę bezpiecznika nie 

wpłynęła żadna oferta. 
Na remont drogi wpłynęły dwie 

oferty. Jedna na kwotę 374 215,20 zł. 
Druga na kwotę 295 901,10 zł. 

Posiadane środki na remont drogi: 
150 000 zł. Posiadane środki na 

budowę bezpiecznika: 207 831,40 zł. 
W dniu 14.07.2022 ogłoszono 

kolejne postępowanie na roboty 
budowlane dla remontu drogi oraz 

budowy bezpiecznika. Wpłynęła 
jedna oferta na kwotę 592 614 zł. 

08.08.2022 unieważniono 
postępowanie. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 242 341 zł 

BO22/XIII/1 
Budowa kompleksów parkingów 

przy ul. Wagowej. 
237 341 ul. Wagowa Parkingi MZUK 

W dniu 25.04.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 
zadania w formule zaprojektuj i 

wybuduj. Zadanie na ostatnim etapie 
realizacji. 

BO22/XIII/2 
Zakup książek do MBP Filia 10. 

 
5 000 ul. Główna Książki MBP Zadanie zrealizowane. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XIV PORĄBKA 153 877 zł 

BO22/XIV/1 
Bezpieczna Porąbka - 2 – 
inteligentne przejścia dla 

153 877 ul. Wiejska 
Interaktywne znaki 

drogowe 
MZUK 

01.09.2022 otrzymaliśmy ostatnie 
mailowe uzgodnienia od 



pieszych. Wnioskodawców dotyczące zakresu 
rzeczowego projektu. 

W dniu 01.09.2022 została 
przeprowadzona wizja w terenie z 

Producentem inteligentnych 
urządzeń ostrzegawczych na 

przejściach dla pieszych. 
Po otrzymaniu wyceny  

zostanie wyznaczone spotkanie z 
Wnioskodawcami projektu celem 

ustalenia ostatecznego zakresu 
robót, a następnie zostanie 
przekazane do ogłoszenia 

postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w formule 

zaprojektuj i wybuduj.  

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 272 072 zł 

BO22/XV/5 
Rozbudowa i doposażenie placu 

zabaw – ul. Minerów. 
272 072 ul. Minerów Plac zabaw SI 

W dniu 29.06.2022r. została 
podpisana umowa na realizację 

zadania z terminem wykonania do 
29.12.2022r. Opracowano 

dokumentację projektową i 
dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. Planowane 

przekazanie terenu budowy i 
rozpoczęcie prac budowlanych w 

październiku. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI   OSTROWY GÓRNICZE 208 192 zł 

BO22/XVI/2 
Ścieżka na Balaton – 

ul. Juliuszowska. 
198 192 ul. Juliuszowska Chodnik MZUK 

Przekazano dokumenty do 
ogłoszenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 
w formule zaprojektuj i wybuduj. 

BO22/XVI/3 
Zakup książek do biblioteki – 
Filia nr 11 Ostrowy Górnicze. 

10 000 
MBP, Filia nr 11, 

 ul. Gałczyńskiego 
38 

Książki MBP Zadanie zrealizowane. 



LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  248 719 zł 

BO22/XVII/2 
wspiMACZKI, całoroczna ścianka 

wspinaczkowa do bulderingu 
ul. Skwerowa. 

248 719 ul. Skwerowa Ścianka wspinaczkowa MOSIR 

Zadanie jest w trakcie drugiego 
postępowania przetargowego na 

wybór wykonawcy w formule 
zaprojektuj i wybuduj. 

XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł 

BO22/O/6 

Park dinozaurów "Dino", leżaki 
miejskie, Park tematyczno - 

przyrodniczy, labirynt "Zielony 
Zakątek". Aktywność - Rekreacja 

- Odpoczynek w Parku im. J. 
Kuronia. 

1 000 000 Park im. J. Kuronia Park tematyczny, SI 

 
W chwili obecnej trwa procedura 

przetargowa na wyłonienie 
wykonawcy (IV postępowanie 

przetargowe).  

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z VII EDYCJI. 
1.(BO 21/XIII/4) Kompleks do grillowania – w dniu 15.09.2022 roku została zawarta umowa na roboty budowlane z terminem wykonania do 30.11.2022. W 
dniu 20.09.2022 odbyło się przekazanie placu budowy. 
2.(BO 21/XII/3) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 – zadanie zrealizowane.  
3.(BO 21/IX/5) Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy – zadanie zrealizowane.  
4.(BO 21/V/2) Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel – w dniu 21.03.2022 została zawarta umowa w formule zaprojektuj i wybuduj z 
terminem wykonania do 15.11.2022. Od dnia 16.09.2022 rozpoczęły się roboty w terenie. 
5.(BO 21/XV/2) Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Saperów - zadanie zrealizowane.  
6.(BO 21/XVI/2) Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej – w dniu 17.03.2022 została zawarta umowa na 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania umowy do 28.10.2022. Przekazano 
dokumenty do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 
7.(BO 21/XVII/3) Bezpieczne Maczki ul. Krakowska – zadanie zrealizowane.  


