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Dariusz Chromiec
dnia 4 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 235/20
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie
Śląskie na rok 2020, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze
zmianami) w związku z § 9 ust. 6 Uchwały Nr XV/109/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 listopada
2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Stronie Śląskie na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 11 grudnia 2019 r., poz. 7332), Burmistrz Stronia
Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdzam listę projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie
na rok 2020, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Lista stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Listę, o której mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie
internetowej Gminy Stronie Śląskie, publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Dariusz Chromiec
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LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2020,
KTÓRE DECYZJĄ BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW.
L.p.
1.
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5.

6.
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8.

Tytuł zadania

Opis projektu

„Cztery wieże – doposażenie placu zabaw w Budowa zestawu „Quadro” na planie prostokąta: 4
Parku Miejskim przy ul. Kościuszki”.
wieże, 4 manipulacje, 2 pomosty, 2 zabezpieczenia z grą
w kółko i krzyżyk i zjeżdżalnia.
„Wielokąt wspinaczkowy – doposażenie Budowa urządzenia sprawnościowego - wielokąta
placu zabaw przy ul. Świerkowej”.
wspinaczkowego.
„Twój głos ma moc czynienia DOBRA – Użyj Zakup quada „CF-Moto 520 LONG” z akcesoriami: kufer
go. Podaruj Strażakom quada do ratowania z siedziskiem dla pasażera, wciągarka, led przód,
życia”.
generator, stroboskop LED 6 szt., manetki podgrzewane,
pług z szybko łączem, okleina straż, osłona spodu,
komplet zderzaków”.
„Wszystkie dzieci nasze są”. Doposażenie Budowa zestawu zabawowego składającego się ze ślizgu
placu zabaw.
plastikowego,
ślizgu
metalowego,
ścianki
wspinaczkowej, schodków, pomostu linowego, pomostu
rurowego, małej wieży, wieży z dachem dwuspadowym,
wieża strażackiej z dachem jednospadowym.
Naprawa muru oporowego.
Rozebranie muru oporowego, wykonanie fundamentu,
położenie muru od nowa na wysokości około 70 cm nad
fundamentem i wykończenie łagodną skarpą, która
zostanie obsadzona ozdobnymi krzewami płożącymi.
„Statek Diasa – plac zabaw przy ul. Budowa Statku Diasa przeznaczonego dla 22
Żeromskiego”.
użytkowników. Statek posiada wejścia linowe, trap
wspinaczkowy, linę do wspinania i pomost tunelowy
łączący dwa pokłady.
„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – Wymiana istniejącej kamery analogowej na nowoczesną
cyfrowa kamera monitoringu miejskiego – kamerę cyfrową do zastosowań zewnętrznych z zoomem
Morawka”.
optycznym 30x, wymiana uchwytów montażowych
kamery, montaż konwertera nadawczego i odbiorczego
światłowodu, aktualizacja istniejącego oprogramowania.
„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – Wymiana istniejącej kamery analogowej na nowoczesną
cyfrowa kamera monitoringu miejskiego – kamerę cyfrową do zastosowań zewnętrznych z zoomem
Rondo”.
optycznym 30x, wymiana uchwytów montażowych
kamery, montaż anteny radiowej do komunikacji,
aktualizacja istniejącego oprogramowania.
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„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – Wymiana istniejącej kamery analogowej na nowoczesną
cyfrowa kamera monitoringu miejskiego – ul. kamerę cyfrową do zastosowań zewnętrznych z zoomem
Kościuszki”.
optycznym 30x, wymiana uchwytów montażowych
kamery, montaż anteny radiowej do komunikacji,
aktualizacja istniejącego oprogramowania.
Utwardzenie z płyt ażurowych drogi Utwardzenie z płyt ażurowych drogi dojazdowej do
dojazdowej do garaży.
garaży usytuowanych za budynkiem położonym w
Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego 6.
Wykonanie chodników i zamontowanie Wykonanie chodników z kostki „polbruk” do otwartej
oświetlenia (otwarta strefa aktywności)
strefy aktywności, oświetlenie całego terenu wraz z
dojściami do strefy.
Zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa w Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
jednostce OSP w Stroniu Śląskim.
Stroniu Śląskim w zestaw kamer z rejestratorem oraz w
szynowy odciąg spalin, jako pierwsze wyposażenie
obiektu.
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