Lista projektów o charakterze lokalnym zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2021 r.
zaopiniowanych pozytywnie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
- kierowanych pod głosowanie w dniach 26.10 - 31.10.2020 r.
Lp.
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Tytuł projektu

Opis zadania

„Modernizacja i doposażenie Wykonanie prac remontowych (malowanie pomieszczeń),
Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia (sofy, fotele,
stoliki).
Miejskiej Biblioteki
Publicznej”
Remont pomieszczenia, wymiana starych boksów na nowe
„American Dream uczniów z szafki, indywidualne dla każdego ucznia szkoły.
Dziewiątki –remont i
modernizacja szkolnej szatni”
Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne, która wpłynie
„Szkoła otwarta dla
Mieszkańców Skierniewic”. na poprawę warunków i skrócenia zajęć lekcyjnych uczniów.
Adaptacja pomieszczeń szatni
na sale lekcyjne w Zespole
Szkół nr 3 w Skierniewicach

4

„Budowa zielonej strefy
relaksu na obiekcie
sportowym przy ul.
Nowobielańskiej 102 w
Skierniewicach”

5

„Budowa mini-trybun oraz
ławek dla zawodników
rezerwowych na obiekcie
sportowym przy ul.
Nowobielańskiej 102 w
Skierniewicach”

Budowa ogrodowej strefy relaksu, pergoli z żaglem, systemu
zieleni wokół domku grillowego, pomieszczenia
gospodarczego.

Rodzaj zadania

Lokalizacja

Koszt po
weryfikacji

Rejon I

Miejska Biblioteka
Publiczna Filia nr 1
ul. Szarych
Szeregów 6

100 000,00 zł

Rejon I

Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Tetmajera 7

100 000,00 zł

Rejon II

Zespół Szkół nr 3 w
Skierniewicach
ul. Działkowa 10

Rejon II

ul. Nowobielańska 102

99 000,00 zł

Rejon II

ul. Nowobielańska 102

100 000,00 zł

96 700,00 zł

Budowa mini trybun, montaż ławek dla zawodników
rezerwowych.

6

„Budowa zadaszenia trybuny Budowa zadaszenia na części trybuny na obiekcie sportowym.
na obiekcie sportowym przy
ul. Nowobielańskiej 102 w
Skierniewicach”

Rejon II

ul. Nowobielańska 102

99 900,00 zł

7

Rozbiórka i wywóz starego ogrodzenia, bodowa nowego
„Budowa nowego ogrodzenia ogrodzenia obiektu i boisk.
obiektu i boisk na obiekcie
sportowym przy ul.
Nowobielańskiej 102”

Rejon II

ul. Nowobielańska 102

100 000,00 zł
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„Stworzenie Terenowej Bazy Stworzenie przestrzeni edukacyjnej do organizacji zajęć o
charakterze ekologicznym. Montaż instalacji tematycznych,
Edukacyjnej przy Szkole
ścieżki edukacyjnej, drewnianej konstrukcji, ław, siedlisk.
Podstawowej nr 7 im.
Kornela Makuszyńskiego w
Skierniewicach”

Rejon II

SP nr 7
ul. M. Kolbe 30

60 500,00 zł
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„Plac zabaw Przedszkola nr 5
w zieleni drzew: stymulujący,
interaktywny, sensoryczny i
dydaktyczny”
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„System wystawienniczy w
parku miejskim”

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu.
Rejon III
Budowa w wybranej i uzgodnionej z konserwatorem zabytków
alei parku miejskiego, systemu wystawienniczego w postaci
min. 10 tablic wymiennych.

Demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż ogrodzenia
„Wymiana ogrodzenia terenu panelowego na dotychczasowych fundamentach.
ZSZ nr 2 w Skierniewicach”

„Nowe technologie nie takie
straszne”

Budowa żaluzji wewnętrznych z systemem radiowego
sterowania, zakup przenośnego zestawu nagłośnienia oraz
magicznej ściany edukacyjnej.

Przedszkole
nr 5
ul. Czysta 38

98 000,00 zł

Rejon III

Park miejski

80 000,00 zł

Rejon III

ZSZ nr 2
ul. Pomologiczna 15

100 000, 00 zł

Rejon III

SP nr 5
ul. M. Konopnickiej 5

82 000,00 zł
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„Gladiatorzy na 5”

14

Plac zabaw „EDUŚ”

15

„Renowacja nawierzchni
wielofunkcyjnych boisk
sportowych przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w
Skierniewicach”
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18

„Robotyka dla przedszkola”

Budowa na terenie boiska szkolnego siłowni plenerowej dla
uczniów.
Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw z podziałem na
strefy: edukacyjną, rekreacyjną, aktywną.

SP nr 5
ul. M. Konopnickiej 5

85 000,00 zł

Rejon III

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. 1 Maja 15

99 000,00 zł

Rejon III

SP nr 5
ul. M. Konopnickiej 5

100 000,00 zł

Remont nawierzchni boisk szkolnych.

Zakup nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i edukacyjnych
uczących podstaw programowania poprzez zabawę.

Budowa 4 miejsc parkingowych dla osób z
niepełnosprawnością z dojazdem manewrowym oraz
„Parking/miejsca parkingowe
zagospodarowanie terenu wokół parkingu i dojazdu
dla osób niepełnosprawnych”
manewrowego.
„Odrestaurowanie i
rekonstrukcja historycznego
wyposażenia schronu
polowego”

Rejon III

Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia
schronu polowego. Projekt ma na celu popularyzowanie historii
Skierniewic i historii polskiej wojskowości.

Rejon III

Rejon IV

Rejon IV

Przedszkole
nr 1
ul. Batorego 61/63

20 000,00 zł

ul. Stefana Batorego 64H
Działka 21/51

100 000,00 zł

Muzeum Historyczne
Skierniewic
ul. 26 Dywizji Piechoty

100 000,00 zł

Prezydent Miasta
Krzysztof Jażdżyk

