
Numer Wnioskodawca Tytuł projektu Lokalizacja Krótki opis
Kwota 

wnioskowana

Ocena Zespołu ds. budżetu 

obywatelskiego

O-1 Ola Ściubidło Amfiteatr Parys

Rybnik - Niedobczyce, 

obręb ul. Witosa, 

działka nr 52/9

dz. Niedobczyce

Zagospodarowanie terenu byłego boiska "Parys" na całoroczny ośrodek rekreacyjno-sportowy. 

Głównymi działaniami projektu jest: doprowadzenie wszystkich mediów i odprowadzenie ścieków, 

wyrównanie i utwardzenie bocznych części terenu, które stworzą warunki do uprawiania 

nordic walking i rekreacji rowerowych, ukształtowanie zbocza od strony wschodniej, 

tak by można było uprawiać w okresie zimy sporty zimowe, oraz dalszą część zbocza ukształtować 

na posadowienie zewnętrznych trybun na około 300 miejsc siedzących, wykonanie zaplecza socjalnego 

i technicznego z elementów prefabrykowanych, w tym szalety - w dwóch punktach obiektu, wykonanie

instalacji drewnianej i żelbetowej (boksy) ze stołami, ławami, wiatą do rodzinnych pikników, ustawienie

tematycznych stanowisk zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń wkomponowanych w naturalne środowisko,

wykonanie kortów o podwójnej funkcji – do tenisa i badmintona na podłożu przyjaznym 

dla środowiska, wydzielenie trawiastego boiska do siatkówki i mini boiska do piłki nożnej, 

zabudowanie ławek parkowych i koszów na śmieci, wykonanie systemowego oświetlenia

zewnętrznego led z czujnikami ruchu, zmierzchowym i oświetleniem ciągłym, wykonanie

systemu monitoringu wielofunkcyjnego z alarmem, zakup mobilnej estrady wraz z zespołem urządzeń

 towarzyszących w celu organizacji imprez kulturalnych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.

1 000 000,00 zł

pozytywna

uwaga: projekt zgodny 

z obowiązującym planem miejscowym tylko 

w ramach terenu oznaczonego symbolem 

18.5 US.

O-2 Karol Szymura
Kino plenerowe 

na Kampusie

działki nr 1256/160, 

1257/160, 

ul. Rudzka 13

dz. Śródmieście

Organizacja kina letniego na Kampusie, w lipcu 2018 r. z dwoma seansami w tygodniu. 

Filmy będą wybierane przez mieszkańców w drodze głosowania, pokazy organizowane będą  

po godz. 19.00, a dla widzów będą dostępne leżaki. Oferta kinowa będzie skierowana 

do widzów w różnym przedziale wiekowym.

100 000,00 zł

pozytywna

uwaga: skrócony czas realizacji 

projektu do jednego miesiąca, 

zmniejszony koszt projektu.

O-3
Wojciech Wasyl Re:akcja - rewitalizacja 

parku osiedlowego 

działki nr 2052/40, 

1147/40, 

ul. Bogusławskiego

dz. Boguszowice Osiedle

Rewitalizacja parku osiedlowego w dzielnicy Boguszowice Osiedle. W ramach projektu przewiduje się utwardzenie 

ścieżek, wymianę oświetlenia, doposażenie istniejącego placu zabaw, a także usunięcie starych urządzeń do ćwiczeń 

na wolnym powietrzu, wymianę ławek na nowe, które będą odporne na różne warunki atmosferyczne, ustawienie 

większej ilości koszy na śmieci. Ważnym elementem projektu jest modernizacja muszli koncertowej oraz wymiana 

drewnianych ławek na widowni. 

1 000 000,00 zł pozytywna

O-4 Henryk Cebula

Bez tydzień 

i w niedziela wol 

do parku Czempiela - 

modernizacja 

i uatrakcyjnienie miejsca 

wypoczynku rodziny

działki nr 2982/142, 

2759/154, 3057/142

dz. Niedobczyce

Modernizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni w parku im. H. Czempiela poprzez wymianę ogrodzenia, wykonanie 

płytkiego basenu Kneippa, brodzika do mokrego masażu stóp, ścieżki do suchego masażu stóp, instalacja misy do 

moczenia rąk, ławek i leżaków ogrodowych, nowoczesnych urządzeń zabawowych, naprawa istniejących murków i 

wykonanie na nich siedzisk, zabudowa stojaka na rowery, wybudowanie

nowej toalety, rozbudowa monitoringu.  

1 000 000,00 zł pozytywna

O-5

Arkadiusz 

Klimek

Sieć bezpłatnych 

samoobsługowych stacji 

naprawy rowerów wraz 

z aplikacją mobilną

 ich rozmieszczenia

sieć punktów na terenie 

Miasta Rybnika (dzielnice 

Śródmieście, Wielopole, 

Orzepowice, Stodoły, Ligota-

Ligocka Kuźnia, Smolna, 

Ochojec, Chwałowice, 

Niedobczyce, Niewiadom, 

Boguszowice Osiedle, 

Boguszowice Stare, 

Kamień, Golejów, 

Zamysłów, Zebrzydowice, 

Kłokocin, Meksyk, 

Gotartowice)

Powstanie sieci punktów bezpłatnych stacji napraw rowerów dla wszystkich rybniczan korzystających 

z rowerów, deskorolek, wózków inwalidzkich czy wózków dziecięcych oraz osób aktywnie spędzających 

czas na terenie naszego miasta. Mobilna aplikacja działająca na urządzenia mobilne tj. smartfony, 

tablety, która pozwoli w szybki i łatwy sposób zlokalizować najbliższe stacje dla danej lokalizacji 

użytkownika. Dodatkową funkcjonalnością aplikacji powinna być mapa Rybnika z zaznaczonymi 

lokalizacjami wszystkich punktów naprawy rowerów, ścieżkami rowerowymi oraz atrakcjami 

turystycznymi Rybnika (np. Zabytkowa Kopalnia Ignacy, Muzeum, Rynek, Bazylika).

837 000,00 zł

pozytywna

uwaga: liczba oraz lokalizacja punktów 

stacji napraw zostanie zweryfikowana
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Lista projektów ogólnomiejskich, zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2018 roku, poddanych pod głosowanie



O-6 Bernard Oblonk

Miasteczko ruchu 

drogowego 

w Rybniku.

Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym.

nr działki 4106/11

ul. Gliwicka (Wiśniowiec), 

dz. Rybnik Północ

Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z akcją informacyjną oraz piknikiem rowerowym, 

w czasie którego będzie możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową, znakowania rowerów, 

testowania rowerów, również elektrycznych. 

1 000 000,00 zł
pozytywna

O-7

Zbigniew 

Chwastek

Parki NaRodzinne

park przy ul. 

H.M.Góreckiego

(działki nr 917/18, 916/18, 

915/18, 2602/18, 2601/18)

park przy ul. 

W.Bogusławskiego

(działka nr 1147/40), 

Park Silesia 

(działka nr 2565/260)

lub okolice Tężni, 

Park Wiśniowiec

(działka nr 4106/41), 

dz. Maroko-Nowiny, 

Boguszowice Osiedle, 

Paruszowiec-Piaski, 

Rybnik-Północ, Zamysłów

Utworzenie Parków Narodzinnych, dzięki którym nieużytki zostaną zagospodarowane 

w przestrzeń wypoczynku i rekreacji. Projekt przewiduje rekultywację terenu, 

przygotowanie sadzonek, wykonanie nasadzeń drzew oraz wyposażenie parków, 

skwerów w elementy małej architektury. Drzewa w Parkach Narodzinnych będą sadzone 

przez mieszkańców Rybnika na cześć ich nowo narodzonych dzieci. 

1 000 000,00 zł

pozytywna: 

uwaga: - należy ograniczyć liczbę 

posadzonych drzew do ok. 500 szt., 

z uwagi na wyższy koszt jednej sadzonki,

o wymiarach gwarantujących 

jej przyjęcie,

 - teren do nasadzeń zostanie 

ograniczony (m.in. poza terenem 

Rajzapunktu: część obszaru zieleni 

łęgowej, w terenach zagrożonych 

powodzią, sadzenie drzew 

jest niezgodne z obowiązującym 

planem miejscowym).

O-8

Radosław 

Lewandowski

Na ćwiczenia zawsze pora 

od młodego 

do seniora - siłownie 

i place zabaw na pięciu 

osiedlach

ul. Chabrowa 20, 22, 24 

działki nr: 2289/68, 

1827/62, 

1284/62, 1283/63,

ul. Dąbrówki 5, 7, 11 

działki nr: 4275/66, 

4230/66, 

4228/66

ul. Dąbrówki 15,

 działki nr: 2297/71, 

2357/71, 1656/71

ul. Floriańska, Wandy 13, 

działka nr 2619/30

ul. Orzepowicka 14,16, 

działka nr 2631/106

ul. Orzepowicka 20,22 

działka nr 2891/72

ul. św. Józefa 31,33 

działka nr 2594/64

ul. Wawelska 7, 9, 11 

działka nr 2619/30

ul. Wawelska 43, 

działka nr 2619/30

dz. Maroko-Nowiny

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na pięciu różnych osiedlach dzielnicy Maroko-Nowiny. 

Realizacja miejsc do wypoczynku poprzez montaż ławek ze stolikami, ekologicznych ławek 

wi-fi z możliwością naładowania urządzeń przenośnych oraz monitoringiem warunków 

atmosferycznych oraz zanieczyszczeń powietrza, montaż urządzeń zabawowych dla dzieci 

oraz gier ulicznych. Montaż lamp solarnych oraz monitoringu. Projekt zakłada również 

organizację, przy okazji otwarcia każdej siłowni, treningu z profesjonalnymi 

trenerami fitness oraz dwóch festynów: z okazji Dnia Dziecka i zakończenia wakacji. 

1 000 000,00 zł pozytywna



O-9

Martyna 

Kowacka Rozbudowa Stanicy 

Żeglarskiej nad Zalewem 

Rybnickim 

 Stanica Żeglarska Hufca 

ZHP Ziemi Rybnickiej 6 

Harcerskiej Drużyny 

Żeglarskiej, ul. Rudzka, 

działka nr 65/15

dz. Chwałęcice 

Realizacja koncepcji przebudowy Stanicy Żeglarskiej zlokalizowanej przy Zalewie Rybnickim. 

Pierwszy etap obejmuje wykonanie głównego węzła socjalnego wraz z zapleczem technicznym

sprzętu sportowego oraz części biurowo-administracyjnej jednostki. Etap pierwszy rozbudowy

obejmuje wykonanie części socjalnej wraz z zapleczem technicznym sprzętu sportowego 

oraz częścią biurowo-administracyjną. W ramach tego etapu powstaną salki szkoleniowe, 

sala noclegowa, węzeł sanitarny, pola namiotowe oraz  pomieszczenie kuchenne 

umożliwiające wydawanie posiłków w ramach cateringu. Planowo część obiektu będzie wykonana

jako budynek modułowy - zbudowany z wielu kontenerów socjalno-mieszkalnych. 

Dodatkowo, część budynku - hala wyposażona w suwnicę oraz pomieszczenie techniczne

umożliwią bieżącą naprawę i konserwację sprzętu sportowego jednostki. 

W ostatniej fazie zostanie zagospodarowany teren wokół obiektu, wyznaczone miejsce 

na pole biwakowe, a także wykonane betonowe nadbrzeże. Proponowany obiekt umożliwi

komfortową organizację letnich obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży, imprez

sportowych oraz cotygodniowych zajęć. 

1 000 000,00 zł pozytywna


