Lista projektów o charakterze ogólnomiejskim 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.

Tytuł projektu

1

„Psi park. Psie szczęście”

2

„Jak dbam tak mam” –
październik miesiącem
świadomości raka piersi

3

4

5

„Skierniewiczanie czytają
ebooki bez limitu –
kontynuacja”

„Sielska Stacja Rowerowa”

Opis zadania

Rodzaj zadania

Lokalizacja

Koszt po weryfikacji

Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów. Montaż urządzeń
służących do zabawy m.in. kładki, podestu, palików do
slalomu, tunelu, palisady oraz ławek dla właścicieli psów.

ogólnomiejskie

zalew Zadębie
Dz. nr 721/3

100 000,00 zł

Badania USG dla stu kobiet do 45 r.ż., prelekcje, wykłady,
wystawa fotograficzna, produkcja kalendarza, koszulki,
poczęstunek.

ogólnomiejskie

Miasto Skierniewice

20 000,00 zł

Bezpłatny dostęp do platformy oferującej 50 000 e-booków i
audiobooków. Projekt umożliwi skierniewiczanom czytanie
najnowszej literatury bez ograniczeń, w wybranym miejscu i
czasie.

ogólnomiejskie

Miejska Biblioteka
Publiczna

20 000,00 zł

Stacja ma uwzględniać: zadaszoną i zamykaną wiatę na ok. 40
rowerów, stację naprawczą oraz tablicę informacyjną z mapą
okolicznych szlaków i tras rowerowych.

ogólnomiejskie

Ośrodek „Grabskie Sioło”
Budy Grabskie 49

97 500,00 zł

ogólnomiejskie

Miasto Skiernierwice

100 000,00 zł

Wytyczenie w istniejącym ciągu ulic, chodników i ścieżek
„Historyczny szlak
pieszo-rowerowego, historycznego szlaku turystycznego.
turystyczny – Śladami
Ustawienie tablic informacyjnych, ławek, wiaty
Garnizonu Skierniewickiego z
wystawienniczo ekspozycyjnej do prowadzenia zajęć
XIX i XX wieku”
edukacyjnych.

6

7

8

9

„Specjalistyczny gabinet
rehabilitacji
neuropediatrycznej
i terapii multisensorycznej”

Stworzenie gabinetu specjalistycznego dla małych dzieci.
Zakup nowoczesnych sprzętów do terapii neurorozwojowej
oraz nauki i redukcji chodu oraz terapii sensorycznej.

Doposażenie jednostki w profesjonalny i specjalistyczny sprzęt
„Bezpieczne Miasto – zakup
ratownictwa technicznego.
specjalistycznego sprzętu
ratownictwa technicznego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skierniewicach”
„Bezpieczny ratownik –
Bezpieczny Skierniewiczanin”

„Roczniki skierniewickie”

10

„Pożegnaj pajączki”

11

„Zdrowa skóra to piękna
skóra”

ogólnomiejskie

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Nowobielańska 100

20 000,00 zł

Ogólnomiejskie

Ochotnicza Straż Pożarna w
Skierniewicach
ul. Floriana 1

20 000,00 zł

Ogólnomiejskie

Ochotnicza Straż Pożarna w
Skierniewicach
ul. Floriana 1

20 000,00 zł

Ogólnomiejskie

Miasto Skierniewice

20 000,00 zł

Ogólnomiejskie

mieszkanki Skierniewic

20 000,00 zł

Ogólnomiejskie

mieszkanki Skierniewic

20 000,00 zł

Wyposażenie ratowników OSP Skierniewice w specjalistyczne
komplety umundurowania bojowego.

Publikacja popularno-naukowa wypełniona artykułami
historycznymi, biografiami, opracowaniami historycznymi itp.
Zabiegi dla mieszkanek borykających się z problemem
rozszerzonych naczynek.
Zabiegi dla mieszkanek borykających się z trądzikiem
różowatym.

Prezydent Miasta
Krzysztof Jażdżyk

