Zakończono kolejny etap prac nad budżetem obywatelskim
W ramach trwającej procedury związanej z budżetem obywatelskim na 2020 rok, Zespół ds. budżetu
obywatelskiego zakończył prace związane z weryfikacją i oceną złożonych projektów pod względem
spełnienia wymogów formalnych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także spełnienia
kryterium wykonalności technicznej.
Przeanalizowano propozycje 18 różnych zadań, które zgłosili Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz.
Działając na podstawie § 9 ust. 1 Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 27 czerwca 2019 roku Zespół podaje do publicznej wiadomości listę zadań dopuszczonych
do głosowania oraz listę zadań niedopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego w 2020
roku w Gminie Siewierz.
Lista zadań dopuszczonych do głosowania:
1.
Zagospodarowanie zieleńca na rynku,
2.

Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego,

3.

Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy
Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz
do celów edukacji: przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP,

4.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Siewierzu,

5.

Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus),

6.

Budowa tężni solankowej,

7.

Budowa 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów,

8.

Zagospodarowanie
Zachód,

9.

Budowa edukacyjnego placu zabaw ze ścieżkami zdrowia, zadaszonym miejscem
odpoczynku i monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach
Kościelnych,

10.

Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz
z wymianą ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw.
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Lista zadań niedopuszczonych do głosowania:
1.
Utworzenie inteligentnej sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości przy przejściu
dla pieszych (ul. Częstochowska),
2.

Uspławnienie rzeki Czarnej Przemszy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej,

3.

Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie lasów Gminy Siewierz.
Stworzenie produktu turystycznego,

4.

Przygotowanie letniego kąpieliska dla dzieci przy zamku na rzece Czarna Przemsza,

5.

Doposażenie jednostki OSP Piwoń w sprzęt ratowniczy i umundurowanie,

6.

Psia łąka – wybieg dla psów,

7.

Szlak rowerowy Siewierz Rynek – Siewierz Jeziorna – Zalew,

8.

Edukacja dla najmniejszych.
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