Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, działając na podstawie r. 3, pkt 3 Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, stanowiących
załącznik do nr 1 do Uchwały Nr VI/90/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 kwietnia 2019 r, przedstawia listę propozycji, które zostaną poddane
pod konsultacje społeczne.
Jednocześnie, zgodnie z r. 1 pkt 6 Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, konsultacje nie będą przeprowadzone w Obszarach: 3,
5, 8. W pozostałych Obszarach konsultacje z mieszkańcami odbędą się w dniach 9-13 września.

Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

Obszar 1
1.

Aktywizacja seniorów w
Zajęcia dla seniorów organizowane w Klubie Seniora: koncerty, spotkania z
30.000,społeczności lokalnej w 2020 r zaproszonymi gośćmi, zajęcia gimnastyczne, piknik Seniorzy dzieciom, wyjazdy do
teatru, warsztaty zdrowia, wizerunku, warsztaty psychologiczne, warsztaty teatralne.

2.

Modernizacja oświetlenia
Wymiana oświetlenia na nowoczesne LED na ulicach: Targowej, Traugutta,
ulicznego w Błoniu na
Wyszyńskiego i Grodziskiej. W sumie wymiana 89 opraw oświetleniowych.
nowoczesne, energooszczędne
LED.

160.200,-

3.

Rewitalizacja fragmentu
ogrodzenia przy deptaku
wzdłuż ul. Grodziskiej.

Wymiana około 40 mb ogrodzenia działek RDO „Storczyk” przy deptaku na ul.
Grodziskiej.

7.000,-

4.

Budowa drogi dojazdowej do
posesji przy ul.
Poniatowskiego.

Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Poniatowskiego nr 20A, 22, 22A, 22B, 22C. 200.000,-

5.

Budowa chodnika przy ul.
Asnyka.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Asnyka od ul. 3 Maja do ul. Engelmana po lewej
stronie.

6.

Wymiana ubrań ochronnych
strażaków OSP Błonie

Wymiana ubrań ochronnych dla 12 strażaków OSP Błonie, na spełniające najwyższe 50.052,normy bezpieczeństwa.

7.

Uzupełnienie oświetlenia
ulicznego na ul. Plantowej

Uzupełnienie oświetlenia o lampę od posesji nr 17 do ul. Aksamitnej.

80.000,-

1500,-

8.

Sport i rekreacja
przedszkolaków

Rewitalizacja terenów zieleni oraz placów zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 50.000,-

9.

Instalacja kamer monitoringu
w rejonie mostu na ul.
Poniatowskiego.

Instalacja kamer w okolicy mostu na ul. Poniatowskiego, skrzyżowania z ul.
Legionów i ul. Mickiewicza

10.

W świecie dźwięków,
Warsztaty w SP Nr 2 rozwijające pasje dzieci, młodzieży i dorosłych – ceramiczne,
obrazów i artystycznych wizji. filmowe, komponowania z użyciem Musiconu.

68.300,-

11.

Ławeczka absolwenta.

Innowacyjna ławeczka solarna, z indukcyjnymi ładowarkami do telefonów i
HotSpotem.

23.000,-

12.

Piknik integracyjny „Żyj
zdrowo”

Piknik integracyjny dla mieszkańców, promującego zdrowy styl życia.

5.000,-

13.

Doposażenie i renowacja
placu zabaw przy ul
Narutowicza/Sochaczewska

Renowacja starszych urządzeń i doposażenie w nowe dla starszych dzieci, na placu
zabaw przy ul. Narutowicza/Sochaczewska.

59.000,-

14.

Strefa relaksu dla dzieci w
SP1

Adaptacja fragmentów korytarzy szkolnych jako stref relaksu dla uczniów. Wygodne 45.000,siedziska, maty, stoliki i gry.

15.

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców przez
rozbudowę systemu
monitoringu na Osiedlu Nr 6

Rozbudowa systemu monitoringu o punkty: skrzyżowania ul. Poniatowskiego z ul.
Mickiewicza, ul. Śląską, ul. Harcerską oraz ul. Harcerskiej z ul. Grodziską.

150.000,-

16.

Integracyjny wieczór kolęd.

Organizacja świątecznego, integracyjnego spotkania przy choince. Spotkanie
odbywa się od wielu lat.

5.000,-

17.

Warsztaty dla dzieci i
rodziców.

Warsztaty stolarskie, krawieckie i kuchenne, dla dzieci i rodziców.

5.000,-

18.

Piknik integracyjny „Poznaj
swojego sąsiada”.

Coroczny piknik integracyjny „Poznaj swojego sąsiada” organizowany przy ul.
Słonecznej.

5.000,-

19.

Zakup i instalacja budek
lęgowych dla Jerzyków.

Zakup i instalacja budek lęgowych dla Jerzyków.

4.500,-

20.

Poszerzenie oferty kulturalnej Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Błonia – koncert zespołu „KULT”.

45.000,-

60.000,-

dla mieszkańców Błonia –
koncert zespołu „KULT”.
21.

Wykonanie drogi z
chodnikiem, od ul Mokrej do
drogi przy stacji paliw
„Golden”

Budowa drogi łączącej ul. Mokrą z drogą przy stacji „Galon”, co poprawi
komunikację z Osiedla Nr 3

150.000,-

22.

Modernizacja placu zabaw
przy ul. Narutowicza.

Modernizacja placu zabaw zakłada ułożenie bezpiecznej nawierzchni, montaż
nowych urządzeń dla dzieci w różnym wieku i rewitalizację starszych urządzeń.

199.243,-

23.

Wykonanie nakładki
asfaltowej na ul. Klonowej.

Wykonanie nakładki asfaltowej w śladzie ul. Klonowej.

200.000,-

24.

Błonie – Gród, który miał być Plenerowy spektakl wraz z atrakcjami na rynku w Błoniu, o tematyce nawiązującej
stolicą Mazowsza.
do średniowiecza, pokazy grup rekonstrukcyjnych, rękodzieła itp

35.000,-

25.

Bądź jak Piątek,
Lewandowski,
Błaszczykowski – rozwój
młodej kadry Błonianki.

Organizacja obozu sportowego o profilu piłkarskim, prowadzenie treningów
doszkalających, zakup sprzętu sportowego, w okresie zimowym wynajem krytego
obiektu.

110.000,-

26.

Wykonanie oświetlenia na ul.
Przejazd.

Wykonanie oświetlenia na ul. Przejazd.

45.000,-

27.

Realizacja celów
Stowarzyszenia „Liczysz się
Ty”.

Organizowanie warsztatów twórców, wymiany międzykulturowej, wykładów,
szkoleń, zajęć sportowych, wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej.

40.000,-

28.

Poprawa infrastruktury
stojaków na rowery.

Wymiana starych i uszkodzonych stojaków na rowery, oraz montaż nowych
stojaków na terenie miasta.

1500,-

29.

Ciechocinek w Błoniu –
Tężnie solankowe dla
każdego.

Budowa tężni solankowych przy basenie i parku Bajka.

200.000,-

Obszar 2
30.

Montaż kostki brukowej w
OSP Górna Wieś.

Utwardzenie placu przy OSP Górna Wieś kostką brukową.

71.990,-

31.

Utwardzenie i wyrównanie
dróg we wsi Cholewy.

Wyrównanie dróg, utwardzenie destruktem asfaltowym.

71.990,-

Obszar 3
32.

Organizacja zajęć
świetlicowych i
integracyjnych w Domu
Kultury w Bramkach.

Organizacja zajęć świetlicowych i integracyjnych w Domu Kultury w Bramkach.

72.290,-

Obszar 4
33.

Modernizacja oświetlenia

Wymiana opraw oświetleniowych na LED wzdłuż chodnika przy DK92 – Błonie
Wieś, Piorunów, Nowa Wieś.

77.674,-

34.

Wykonanie oświetlenia w
miejscowości Pass.

Wykonanie oświetlenia w m. Pass na odcinku od kapliczki do mostu na rz. Utrata.

28.000,-

35.

Podniesienie atrakcyjności i
bezpieczeństwa kompleksu
sportowego w Passie.

Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa kompleksu sportowego w Passie,
poprzez budowę mini siłowni i piłkochwytów.

30.300,-

Obszar 5
36.

Budowa chodnika przy ul.
Gwiaździstej na odcinku od
ul. Cisowej do ul.
Purzyckiego.

Budowa chodnika przy ul. Gwiaździstej na odcinku od ul. Cisowej do ul.
Purzyckiego.

98.200,-

Obszar 6
37.

Naprawa drogi nr 98 i 102/1 w Naprawa drogi nr 98 i 102/1 w Starych Faszczycach destruktem asfaltowym.
Starych Faszczycach.

68.000,-

38.

Sport w dziecięcym języku
angielskim.

30.000,-

Rozszerzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego w Przedszkolu Nr 4
Obszar 7

39.

Modernizacja oświetlenia
ulicznego w miejscowości
Białutki i Łaźniewek na

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Białutki i Łaźniewek na
nowoczesne, energooszczędne LED – wymiana 36 opraw.

64.920,-

nowoczesne, energooszczędne
LED
40.

Nakładka asfaltowa na części
ul. Majątkowej.

Nakładka asfaltowa na części ul. Majątkowej od ul. Wiosennej w kierunku
południowym.

64.920,-

Obszar 8
41.

Aktywne dzieciaki na
aktywnym placu sportowym.

Plac sportowy przy Przedszkolu Nr 5 w Radzikowie – mini boisko, trampolina
ziemna, stożek „linaria”, huśtawka „bocianie gniazdo”

68.270,-

Obszar 9
42.

Modernizacja oświetlenia
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokitno Majątek i Rokitno (od 39.600,ulicznego w miejscowości
nr domu 9 do 20), na nowoczesne, energooszczędne LED. Wymiana 22 opraw.
Rokitno Majątek i Rokitno, na
nowoczesne, energooszczędne
LED.

43.

Poprawa bezpieczeństwa i
komfortu na drodze w
Rokitnie przy nr 9-11.

44.

Rozbudowa istniejącego placu Zakup i instalacja urządzeń dla dzieci do 5 roku i dla dzieci powyżej 5 roku życia.
zabaw przy ul. Łąki.

35.000,-

45.

Spotkajmy się w Centrum
Kultury i Centrum Sportu.

20.200,-

Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym przy nr 9 do 11

Bilety wstępu dla mieszkańców Żukówki do Centrum Kultury i na basen w Błoniu.

20.000,-

Przemysław Kubicki
Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

