
Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego Gminy
Wolsztyn na 2018 rok, które podlegać będą głosowaniu

Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany 
koszt (w zł)

Ogród społeczny „cztery pory roku” Obra, ul. Kiełkowska,
działka nr 668/4

90 400,00

Opis zadania:
Przedmiotem  zadania  jest  wykonanie  jednej  z  czterech  części  ogrodu  społecznego  pod
nazwą „jesień”. Grupa mieszkańców zaproponowała tą właśnie strefę, gdyż można połączyć
ją z zadaniami szkoleniowymi dla OSP Obra. Przeszkody i urządzenia służące do ćwiczeń
druhów  jednocześnie  mogą  spełniać  rolę  aktywnego  wypoczynku  dla  szerokiej  grupy
mieszkańców.
Plan zagospodarowania ogrodu – „jesień” obejmuje:
- boisko piaszczyste do siatkówki
- stoły do gier – siedziska kamienno-drewniane
- bieżnia Ochotniczej Straży Pożarnej
- trawnik
- zieleń istniejąca oraz nowe nasadzenia
- instalacja elektryczna – oświetlenie
Ogród  społeczny  ma służyć  budowaniu  więzi  społecznych  pomiędzy  mieszkańcami  wsi  
z naciskiem  na wszystkie grupy społeczne. Stąd nawiązanie do istoty czterech pór roku.
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Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany 
koszt (w zł)

Budowa ul. Kolejowej w Świętnie Świętno, ul. Kolejowa, 
działka nr 26

150 000,00

Opis zadania:
Zadania ma polegać na budowie ul. Kolejowej w m. Świętno.
Wykonanie koryta, warstwy odsączającej,  podbudowy, nawierzchni z kostki polbruku wraz
 z  okrawężnikowaniem o szer.4,5m.
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Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany 
koszt (w zł)

Wolsztyński Rower Miejski Wolsztyn, ul. Rynek, dz. nr 
280/1;
okolice pływalni miejskiej, 
dz. nr 1086 lub 1087

150 000,00

Opis zadania:
Zadanie ma polegać na stworzeniu systemu wypożyczalni rowerów miejskich w Wolsztynie,
wykonaniu  dwóch  tzw.  stacji  rowerowych.  Każda  stacja  byłaby  wyposażona  w  terminal
pozwalający  na  rejestrację,  wypożyczenie  i  zwrot  roweru,  12  słupków  wyposażonych  
w elektrozamek na każdej  stacji  oraz po 8 rowerów standardowych i  jednym tandemie.  
W sumie do dyspozycji byłoby 18 rowerów.
Zakres zadania oraz obsługi w ciągu roku obejmowałby m.in.:
- dostarczenie i montaż sprzętu we wskazane miejsce;
- przygotowanie dedykowanego serwisu internetowego projektu wraz z modułem rejestracji,
logowania, mapą;
- przygotowanie dedykowanej strony www systemu;
- kompleksowy serwis rowerów;
- serwis pozostałego sprzętu – terminale, stojaki, elektronika;
-  naprawę  i  wymianę  uszkodzonych  rowerów  (tj.  posiadanie  zapasów  sprzętu,  w  celu
zapewnienia systemu z odpowiednią liczbą sprawnych rowerów);
- zapewnienie użytkownikom całodobowego wsparcia telefonicznego biura obsługi klienta.
Rowery  będzie  można wypożyczać 24 godziny  na dobę,  7 dni  w tygodniu  w okresie od
wczesnej wiosny do późnej jesieni, płacąc za wypożyczenie według ustalonych taryf.
Wolsztyński rower miejski to projekt skierowany zarówno do mieszkańców Wolsztyna oraz
pobliskich miejscowości, jak i do szerokiego grona turystów odwiedzających miasto.
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Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany 
koszt (w zł)

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w Kębłowie

Kębłowo, ul. Nowa, 
dz. nr 1243

95 000,00

Opis zadania:
W  ramach  zadania  planowane  jest  zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  w  centrum
Kębłowa polegające na wykonaniu robót takich jak:
1. Wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową.
Roboty  budowlane  polegają  na  utwardzeniu  placu  na  części  działki  budowlanej  
o powierzchni łącznej 747 m2. Na projektowanym utwardzeniu przewiduje się do 10 miejsc
parkingowych  dla  samochodów osobowych  należących  do strażaków lub osób będących
klientami  Filii  Wolsztyńskiego  Domu Kultury  w Kębłowie.  Dzięki  takiemu rozwiązaniu  nie
będzie  blokowany  przez  samochody  wyjazd  z  garaży  dla  samochodów  ratowniczo-
gaśniczych.
2. Wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych.
Roboty budowlane polegają na wykonaniu ogrodzenia z paneli zgrzewanych – systemowych
na prefabrykowanej podmurówce z gotowych elementów betonowych. Długość ogrodzenia
ca 72,5 mb.
3. Wykonanie piłkochwytów.
Wykonane zostaną dwa piłkochwyty z profili  stalowych na których zamontowana zostanie
siatka polipropylenowa.

Realizacja  zgłoszonego  zadania  uatrakcyjni  centrum  miejscowości,  umożliwi  parkowanie
samochodów oraz wpłynie na kondycję fizyczną mieszkańców poprzez stworzenie miejsca
do aktywnego wypoczynku.
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Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany 
koszt (w zł)

Wybieg dla psów Wolsztyn, park 
miejski

56 300,00

Opis zadania:
W ramach zadania planowane jest wykonanie wybiegu dla psów w parku miejskim, przy ul.
Parkowej   w  Wolsztynie.  Teren  wydzielony  ogrodzeniem  panelowym  z  podmurówka,
częściowo zadrzewiony służący wprowadzaniu psów i rekreacji, otwarty teren do swobodnej
gonitwy, strefy piaszczyste do kopania oraz obszar wyposażony w przeszkody do wspólnych
zabaw  psa  z  właścicielem,  psie  toalety,  ławki,  oświetlenie,  poidło  oraz  wiatę  dającą
schronienie przed deszczem.
Cały projekt zakłada dwie części składowe: poszerzoną ścieżkę dochodzącą do wybiegu  
i przechodzącą przez niego oraz psi wybieg, podzielony na 2 strefy: dla małych i dużych
psów. Psi park stwarza możliwość rekreacji, wypoczynku, ćwiczeń z psem oraz socjalizacji
zwierząt. 
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