
Pozostałe wnioski 

L.p. Nazwa zadania Zgłaszający Opinie i uwagi dysponenta

1 ZDM Łukasz Chrząszcz Zgłaszano prośby z podpisami mieszkańców tak nie 

2 GK Łukasz Chrząszcz tak nie 

3 ZDM Łukasz Chrząszcz tak nie 

4 SKM Łukasz Chrząszcz tak nie 

5 GK Łukasz Chrząszcz tak nie 

6 GK/ZDM Łukasz Chrząszcz tak nie 

7 GK Łukasz Chrząszcz tak nie 

Szacowany 
koszt

Dysponent 
ewentualnych 

wydatków

Czy wniosek jest 
zgodny z Uchwałą 

Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego 
w sprawie trybu prac 

nad projektem 
uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia 

Śląskiego 

Czy wniosek 
został 

uwzględniony 
w projekcie 

budżetu

Projekt na budowę chodnika na ul. Prusa 
przy PP nr 3 w kierunku ul. Żeromskiego 25 000,00
Rozwój miejsc parkingowych przy ul. 
Wyszyńskiego 33-37 40 000,00

Teren własności II LO, brak możliwości 
poszerzenia o teren II LO

Projekt przebudowy parkingu z 
równoległego na prostopadły przy ul. 
PCK 20 000,00

Konieczne jest aby ustalić o które miejsca 
konkretnie chodzi 

Utwardzenie parkingu przy ul. 
Orzeszkowej 50 000,00

W celu wykonania odwodnienia parkingu 
niezbędna będzie dokumentacja techniczna. 
Na wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z 
odwodnieniem, potrzebna jest kwota 200 000 
zł 

Projekt zagospodarowania terenu 
pomiędzy blokami na ul. Słonecznej i 
Harcerskiej 50 000,00

Własność Miasta, konsultacje społeczne, 
koszt zadania powinien być wystarczający na 
dokumentacje projektową. Stworzenie 
nowego miejsca rekreacyjnego w postaci 
siłowni plenerowej nie jest wskazane, biorąc 
pod uwagę niedalekie położenie takiej siłowni 
w wąwozie PCK

Projekt na przebudowę parkingu za 
przychodnią „Na Żeromskiego” 30 000,00

Własność Miasta, koszt zadania powinien być 
wystarczający na dokumentacje projektową 

Wybrukowanie i demontaż placyku na pl. 
Zwycięstwa 13 000,00

Obecnie jest to teren najmu DOMARO, w 
umowie znajduje się zapis, że najemca będzie 
ponosił wszelkie koszty i świadczenia 
związane z utrzymaniem i eksploatacją 
przedmiotu najmu 



8 GK Łukasz Chrząszcz tak nie 

9 MNW/GK Łukasz Chrząszcz tak nie 

10 ZDM Łukasz Chrząszcz tak nie 

11 SKM Łukasz Chrząszcz tak nie 

12 GK Łukasz Chrząszcz tak nie 

13 SKM Łukasz Chrząszcz wykonane w 2020 roku tak nie 

14 MOSiR Łukasz Chrząszcz tak nie 

Doświetlenie ul. Daszyńskiego od 
kapliczki św. Jana Nepomucena do końca 
budynku byłych koncentratów 20 000,00

Niedoświetlony odcinek na długości 107m.  
Koszty oszacowane przez ZDM – 25 000 zł. 
Wydział GK rozpoznawał możliwości 
zabudowy punktu świetlnego w ramach 
umowy eksploatacji – brak możliwości. 
Można zabudować oprawy oświetleniowe w 
formie kinkietów na elewacji budynku (3 
szt.), brak możliwości posadowienia słupów 
na działkach gminnych. Wydział posiada 
wstępną zgodę na zabudowę 1 oprawy na 
elewacji budynku 

Uprzątnięcie terenu wraz z 
wydzierżawieniem części nieruchomości 
właścicielom garaży przy ul. 
Waryńskiego 10 000,00

Teren bezpośrednio za garażami, w 
użytkowaniu wieczystym właścicieli garaży. 
Powyżej tego terenu wzdłuż ogrodzenia 
szkoły znajduje się nieruchomość własności 
gminy o szerokości 2m. Stanowisko wydziału 
MNW: teren można przekazać do szkoły z 
uwagi na potrzebę utrzymania i konserwacji 
ogrodzenia szkoły

Wykonanie ciągu pieszego bez fug i 
nierówności (tzw. szpilkostrada) 75 000,00

Zakup zagęszczarki na wyposażenie 
SKM 45 000,00

Na wyposażeniu Służb Komunalnych Miasta 
mamy 5 zagęszczarek różnych wielkości. Do 
wykonywania remontów cząstkowych 
lepszym rozwiązaniem jest zakup lekkiego 
walca wibracyjnego

Prace naprawcze w wąwozach przy ul. 
1000 lecia i 26 Marca (za os. Staszica) 20 000,00

Zasadne w razie konieczności czy możliwości 
zabudowanie progów poprzecznych lub 
zastosowania innego rozwiązania 
projektowego. Naprawy gwarancyjne – 
Wydział IM 

Zakup dwóch pojemników w kształcie 
serca na plastikowe nakrętki 8 000,00

Budowa placu zabaw na terenie stadionu 
MOSiR Centrum 90 000,00

Zasadne, plac zabaw jest potrzebny na terenie 
stadionu, zwłaszcza podczas imprez, 
wydarzeń sportowych i innych. Plac zabaw 
znajduję się na terenie Dziupli. W oparciu o 
formularz zgłoszeniowy do projektu w 
ramach Wodzisławskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2020r. - 95 000 zł. 



15 MOSiR Janusz Majda tak nie 

16 ZDM Zadanie w trakcie realizacji tak nie 

17 ZDM ważny interes mieszkańców tak nie 

18 ZDM ważny interes mieszkańców tak nie 

19 GK tak nie 

20 GK tak nie 

21 GK tak nie 

22 GK tak nie 

Wymiana ogrodzenie boiska MOSiR 
przy ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu 
Śląskim – 300 mb 50 000,00

Zasadne, stare ogrodzenie jest mocno zużyte i 
zagraża bezpieczeństwu. Zakup nowego 
ogrodzenia panelowego 1,63 x 2,5 m z 
oprzyrządowaniem i robocizną na 
uporządkowanym terenie – 63 000 zł. Cena 
nie uwzględnia rozbiórki ogrodzenia i 
przygotowania terenu 

Remont kanalizacji deszczowej na 
odcinku ulicy Pałacowej od nr 14 do 
skrzyżowania z ul. Jurija Gagarina 60 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Remont ul. Piastowskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. 26 Marca do klatki 
przy ul. Piastowskiej 11 150 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Remont i modernizacja parkingu 
(obecnie wykonanego jeszcze z trylinki) 
znajdującego się pomiędzy blokiem przy 
ul. Piastowskiej (kl.1-11) a blokiem nr 29 
przy ul. 26 Marca (działka nr 1848/138) 440 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Remont parkingu przy ul. 26 Marca 
(działka nr 2557/138) 350 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Własność Miasta, kwota powinna wystarczyć. 
Parking w należnym stanie technicznym, 
nawierzchnia utwardzona (trylinka), 
wprowadzone oznakowanie miejsc 
postojowych 

Remont parkingu przy ul. Wyszyńskiego 
pomiędzy blokiem kl. 13-19 a blokiem 
kl. 25-29 (działka nr 2225/138) 100 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Własność Miasta, kwota może nie być 
wystarczająca, dokumentacja projektowa 

Remont i modernizacja parkingu oraz 
drogi obecnie wykonanej z trylinki 
pomiędzy ul. Armii Krajowej a blokiem 
przy ul. Wyszyńskiego kl. 5-11 (działka 
nr 1774/138) 150 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Własność Miasta, kwota może nie być 
wystarczająca

Remont ul. bocznej Wyszyńskiego 
prowadzącej do Publicznego Przedszkola 
nr 6 w Wodzisławiu Śląskim 200 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Własność Miasta, kwota może nie być 
wystarczająca (z szacunku 213 000 zł)

Free Hand



23 GK tak nie 

24 SKM tak nie 

25 GK tak nie 

26 GK Własność Miasta, kwota powinna wystarczyć tak nie 

27 MOSiR Marcin Kościuk tak nie 

28 MOSiR nie nie 

29 MOSiR nie nie 

Wykonanie placu zabaw za blokiem przy 
ul. Wyszyńskiego kl. 18-20 (lub w 
możliwie bliskiej odległości od tego 
miejsca) 150 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Własność Miasta, kwota powinna wystarczyć. 
Aby zachować minimalne odległości od 
parkingów, okien pomieszczeń na stały pobyt 
ludzi budynków mieszkalnych oraz miejsc 
gromadzenia odpadów plac zabaw musiałby 
być zlokalizowany na terenie o znacznym 
nachyleniu (skarpa). Proponuje się lokalizację 
placu zabaw na terenie miejskim wzdłuż ul. 
Wyszyńskiego przed budynkami 1-3, 5-11

Dokończenie budowy parkingu 
znajdującego się pomiędzy blokiem przy 
ulicy Elizy Orzeszkowej kl. 2-12 a 
Publicznym Przedszkolem nr 3 w 
Wodzisławiu Śląskim (działka nr 
2518/138) 200 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

W celu wykonania odwodnienia parkingu 
niezbędna będzie dokumentacja techniczna. 
Na wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z 
odwodnieniem, kwota 200 000 zł jest 
wystarczająca

Wykonanie oświetlenia na ulicy bocznej 
Młodzieżowej od nr 300 – 300K (działka 
nr 1727/203) 100 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Oświetlenie uliczne dla 6 punktów 
adresowych, w tym usługowych. Na odcinku 
140 m brak zabudowań. Kolejny wniosek 
mieszkańców z dnia 29.09.2020 r. Projekt 
jest, wydatek 40 720 zł

Wykonanie miejsc postojowych przy 
bloku na ulicy Radlińskiej kl. 9-11 150 000,00

Dezyderiusz 
Szwagrzak

Opracowanie dokumentacji technicznej 
„Modernizacja obiektu sportowego LKS 
Naprzód 46 Zawada” 35 000,00

Zasadne, jako dalszy etap remontu tego 
obiektu, bez dokumentacji nie można 
występować o środki zewnętrzne. Koszt – 100 
000 zł. Cena ustalona orientacyjnie, bez wizji 
lokalnej i wglądu w dokumentację techniczną 
obiektu z biurem projektowym „ARCADIUS” 
w Wodzisławiu Śląskim 

Dostosowanie istniejącego przejścia 
utwardzonego częściowo płytami 
betonowymi znajdującego się pomiędzy 
Rodzinnym Parkiem Rozrywki a 
Osiedlem Batory na rekreacyjny trakt 
pieszy dla mieszkańców 20 000,00

Jan Grabowiecki, 
Czesław Rychlik, 
Grażyna Pietyra

Zasadny, połączy nowe osiedle Batory z 
Rodzinnym Parkiem Rozrywki Trzy 
Wzgórza. Teren na którym miałby powstać 
trakt pieszy nie jest w zarządzaniu MOSiR. 
Trakt znajdowałby się poza terenem obecnego 
Rodzinnego Parku Rozrywki 

Remont schodów terenowych w 
Rodzinnym Parku Rozrywki w kierunku 
osiedla Dąbrówki i Piastów 20 000,00

Jan Grabowiecki, 
Czesław Rychlik, 
Grażyna Pietyra

Zasadny. Koszt wymiany jednego stopnia 
schodów wraz z rozbiórką istniejących to ok. 
750 zł 

Free Hand



30 MOSiR tak nie 

31 MOSiR/SM tak nie 

32 BWF Adam Kantor tak nie 

33 Wykonanie remontu ul. Minorytów ZDM Adam Kantor tak nie 

34 MOSiR Adam Kantor tak nie 

Rozpoczęcie prac projektowych nad 
wybudowaniem basenu w miejscu 
labiryntu w Rodzinnym Parku Rozrywki 50 000,00

Jan Grabowiecki, 
Czesław Rychlik, 
Grażyna Pietyra

W zamian budowa wodnego placu zabaw 
(pluskadełka) który nie wymagałby nadzoru 
ratowników. Po zakończeniu trwałości 
projektu w czerwcu 2021 proponujemy 
konsultacje społeczne w przedmiocie 
zagospodarowania terenu po byłym labiryncie 
z uwagi na kilka pomysłów dotyczących 
wykorzystania tego miejsca. Koszt projektu 
wraz z operatem wodno-prawnym i 
uzgodnieniami branżowymi to kwota około 
200 000 zł 

Rozbudowa monitoringu i oświetlenia w 
Rodzinnym Parku Rozrywki szczególnie 
rejonie Skate Park i ogródków do 
grillowania 200 000,00

Jan Grabowiecki, 
Czesław Rychlik, 
Grażyna Pietyra

Na chwilę obecną na wskazanym terenie 
zainstalowane są dwie kamery starego typu i 
zasadna jest ich wymiana na nowe o lepszych 
parametrach technicznych. Zakup nowych 
kamer ma na celu przeciwdziałanie aktom 
wandalizmu i zakłócenia miru domowego 
mieszkańców osiedla

Wykonanie kompleksowej modernizacji 
centralnego ogrzewania budynku ZS nr 1 
przy ul. Św. Wawrzyńca 300 000,00

Instalacja cieplna i wodno-kanalizacyjna nie 
była wymieniana od czasu powstania szkoły, 
tj. od roku 1969. Rurki są w większości 
skorodowane, kaloryfery stare, żeliwne, bez 
regulacji ciepła. Wykonanie tej inwestycji 
znacząco zmniejszy koszty zużycia ciepła i 
wody

100 000,00

Do oszacowania kosztów potrzebna jest 
dokumentacja projektowa na remont 
nawierzchni ulicy J. Dąbrowskiego oraz na 
przebudowę obiektu mostowego 

Budowa kompleksu boisk do piłki 
siatkowej plażowej na terenie 
Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy 
Wzgórza 160 000,00

Zasadne, na terenie miasta brak takich boisk a 
zapotrzebowanie jest. Piłka plażowa ma sens 
w pobliżu wody, gdzie można opłukać się z 
piasku. Kwota proponowana na realizację 
zadania to 360 000 zł na podstawie 
zestawienia ofert na budowę boisk do piłki 
plażowej w Kątach Wrocławskich. Koszty nie 
uwzględniają kosztów demontażu labiryntu 



35 BWF Adam Kantor tak nie 

36 SKM Adam Kantor tak nie 

37 Remont ul. Św. Wawrzyńca GK Adam Kantor tak nie 

38 MNW/MOSiRAdam Kantor tak nie 

39 MNW Adam Kantor tak nie 

40 GK Marcin Honysz własność prywatna, nieurządzona tak nie 

41 GK/ZDM tak nie 

Dokończenie termomodernizacji 
budynku ZS nr 1 przy ul. Św. 
Wawrzyńca oraz wymiana poszycia 
dachu wraz z dociepleniem auli 
mieszczącej się w tej placówce 300 000,00

Obecnie do całkowitego ocieplenia budynku 
została nowa część szkoły wraz z aulą i tył 
budynku. Ocieplenie wpłynęłoby na 
zmniejszenie opłat za ogrzewanie, ponieważ 
w tej chwili w salach oraz w auli jest zimno, a 
w miesiącach zimowych trzeba zwiększać 
ilość ciepła

Remont ul. Ładnej oraz bocznej Ładnej 
w dzielnicy Wilchwy 600 000,00

Generalny remont ul. Ładnej wraz z 
wykonaniem projektu szacujemy na 855 000 
zł. Wartość kosztorysu inwestorskiego z 
marca 2015 r. na budowę bocznej ul. Ładnej: 
384 506,33 zł brutto i obejmuje następujące 
branże: drogową, wod-kan i elektryczną. 
Dokumentacja projektowa traci ważność 
20.06.2021 r. Przed rozpoczęciem robót 
należy zlecić aktualizację kosztorysów. 

1 500 000,00
Droga powiatowa, czekamy na odpowiedź 
powiatu 

Wykup terenów i wykonanie studni na 
terenie boiska KS Wicher Wilchwy przy 
ul. Jastrzębskiej 120 000,00

Zasadne, zadanie w części studni należy 
podzielić na dwa etapy: w pierwszym 
wykonać roboty geologiczne – odwiert 
próbny, w etapie drugim wykonać pełny 
odwiert. Do przedmiotowego terenu został 
złożony wniosek o komunalizację 
(nieodpłatne nabycie na rzecz gminy). W 
miesiącu październiku został złożony wniosek 
do Wojewody Śląskiego o przyśpieszenie 
procedury

Wykup działek przy ulicy bocznej 
Czarneckiego od SRK oraz jej remont 150 000,00

Nieuregulowany stan prawny, początek drogi 
na gruntach SRK, następnie Skarb Państwa, 
dalej własność Miasto. Wydział złożył 
wniosek o nieodpłatne przekazanie

Przejęcie gruntów przy ul. Letniej, celem 
wykonania drogi łączącej drogę 
powiatową z miejską 10 000,00
Spowodowanie przejęcia przez Urząd 
Miasta działek w celu wykonania drogi 
dojazdowej o powierzchni asfaltowej dla 
domów znajdujących się przy ul. 
Kosynierów nr 15, 17b, 17c, 19 i przy ul. 
Żwirowej 20a, 30, 34 60 000,00

Jacek Bugla, Janina 
Bugla, Marek Bugla Kwota nie jest wystarczająca, droga prywatna 

Free Hand

Free Hand



42 - GK Józef Bura droga prywatna nie nie 

43 - GK droga prywatna nie nie 

44 - GK droga prywatna nie nie 

45 - GK droga prywatna nie nie 

46 - GK Sylwia Gregorek droga prywatna nie nie 

47 - GK osobne spotkanie nie nie 

Wykupienie działek pod drogę 
dojazdową do posesji przy ulicy 
Żwirowej 30 oraz 34 i wykonanie tej 
drogi

Wykonanie drogi dojazdowej ul. 
Kosynierów (bocznej), spowodowania 
przejęcia działek w celu wykonania drogi 
dojazdowej dla domów przy ul. 
Kosynierów 15, 17b, 17c, 19  i przy ul. 
Żwirowej 20a, 30, 34 (dojazd od ul. 
Kosynierów)

Gabriela i Andrzej 
Polok

Wykonanie drogi dojazdowej ulicy 
Kosynierów – bocznej i dla Żwirowej 34

Jolanta 
Kowalewska

Przejęcie na własność przez Urząd 
Miasta działek celem wykonania drogi 
dojazdowej o powierzchni asfaltowej do 
domów znajdujących się przy ul. 
Kosynierów nr 15, 17b, 17c, 19 oraz przy 
ul. Żwirowej nr 20a, 30, 34

Małgorzata i Jacek 
Nowaccy

Przejęcie przez Urząd Miasta działek w 
celu wykonania drogi dojazdowej o 
powierzchni asfaltowej do domów 
znajdujących się przy ul. Kosynierów nr 
15, 17b, 17c, 19 oraz przy ul. Żwirowej 
nr 20a, 30, 34
Odprowadzenie wód deszczowych w 
posesji z ul. Kosynierów, częściowo 
Skłodowskiej i Chrobrego

Małgorzata 
Sołtysek

Free Hand

Free Hand



48 OŚ tak nie 

49 GK Andrzej Basik tak nie 

Wykoszenie, wyczyszczenie i wycinka 
drzew z koryta rzeki Leśnicy i jej 
dopływów – dofinansowanie do 
administratora rzeki i dopływów 100 000,00

Małgorzata 
Palowska

Proponowana kwota wystarczyłaby na 
konserwację średnio około 4 km biegu rzeki, 
bo średnio wychodzi 20-25 zł netto za mb w 
zależności od zakresu prac . Prawa 
właścicielskie w stosunku do rzeki Leśnicy 
oraz potoków; Jedłownickiego, Marklówki, 
Mszanki oraz Syrynki wykonuje Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Gliwicach, wobec czego bieżące 
utrzymanie należy do Administratora tych 
cieków. Środki należałoby przekazać w 
drodze porozumienia. W dniu 7 września do 
tut. Urzędu Miasta wpłynęło pismo 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód 
Polskich Zarządu Zlewni w Gliwicach 
informujące o zgłoszeniu potrzeby wykonania 
dodatkowych zadań w obecnym roku 
budżetowym; „Konserwacja rzeki Leśnicy w 
km 8+450-20+600 – odcinkowo w m. 
Wodzisław Śląski” oraz „Konserwacja cieku 
Jedłownickiego w km 0+000-3+460 w m. 
Wodzisław Śląski”, wykonanie prac jest 
uzależnione od przyznanej tut. Zarządowi 
przez KZGW w Warszawie puli środków 
finansowych i pozytywnie rozstrzygniętego 
postępowania przetargowego. 
Poinformowano jednocześnie, że wszystkie 
przeszkody i utrudnienia w przepływie wód w 
korycie ich cieków usuwane są na bieżąco 
siłami własnymi Wód Polskich. Za te 
pieniądze można wykonać analizę 
hydrauliczną zlewni Leśnicy w Dzielnicy 
Radlin II wraz z jej modelowaniem i analizą 
możliwości retencyjnych itd., koszt takiego 
opracowania bardzo wstępnie wyszacowany 
przez firmy to gdzieś 60-80 tys. zł.  

Dowieszenie jednej lampy ulicznej wraz 
z wykonaniem podłączenia do istniejącej 
sieci oświetlenia ulicznego 2 000,00

Dowieszenie oprawy na istniejącej sieci 
elektroenergetycznej, kwota nie jest 
wystarczająca (koszt oprawy + kabel 
+dzierżawa słupa Tauron 3 000 zł wykonanie 
+40 zł brutto dzierżawa słupa na rok) 

Free Hand

Free Hand



50 OŚ tak nie 

51 - ZDM Erwin Rek nie nie 

Właściwa regulacja rzeki Leśnicy i jej 
dopływów na terenie dzielnicy Radlin II 
oraz konserwacja bieżąca w roku 2021 i 
w latach następnych 100 000,00

Alojzy i Mariusz 
Bugla

Proponowana kwota wystarczyłaby na 
konserwację średnio około 4 km biegu rzeki, 
bo średnio wychodzi 20-25 zł netto za mb w 
zależności od zakresu prac . Prawa 
właścicielskie w stosunku do rzeki Leśnicy 
oraz potoków; Jedłownickiego, Marklówki, 
Mszanki oraz Syrynki wykonuje Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Gliwicach, wobec czego bieżące 
utrzymanie należy do Administratora tych 
cieków. Środki należałoby przekazać w 
drodze porozumienia. W dniu 7 września do 
tut. Urzędu Miasta wpłynęło pismo 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód 
Polskich Zarządu Zlewni w Gliwicach 
informujące o zgłoszeniu potrzeby wykonania 
dodatkowych zadań w obecnym roku 
budżetowym; „Konserwacja rzeki Leśnicy w 
km 8+450-20+600 – odcinkowo w m. 
Wodzisław Śląski” oraz „Konserwacja cieku 
Jedłownickiego w km 0+000-3+460 w m. 
Wodzisław Śląski”, wykonanie prac jest 
uzależnione od przyznanej tut. Zarządowi 
przez KZGW w Warszawie puli środków 
finansowych i pozytywnie rozstrzygniętego 
postępowania przetargowego. 
Poinformowano jednocześnie, że wszystkie 
przeszkody i utrudnienia w przepływie wód w 
korycie ich cieków usuwane są na bieżąco 
siłami własnymi Wód Polskich. Za te 
pieniądze można wykonać analizę 
hydrauliczną zlewni Leśnicy w Dzielnicy 
Radlin II wraz z jej modelowaniem i analizą 
możliwości retencyjnych itd., koszt takiego 
opracowania bardzo wstępnie wyszacowany 
przez firmy to gdzieś 60-80 tys. zł.  

Remont ul. Wańkowicza na odcinku od 
mostu nad rowem R13 do granic z 
miastem Radlin ok. 1300 mb

Istniejąca droga asfaltowa poniszczona po 
budowie kanalizacji, na odcinku drogi 
szutrowej dziury podczas deszczu droga 
nieprzejezdna 

Free Hand



52 - SKM/GK Piotr Newy nie nie 

53 - GK Gabriela Bugla nie nie 

54 GK Agnieszka Newy tak nie 

55 GK Gabriela Bugla tak nie 

56 - ZDM Dariusz Dudek nie nie 

57 OŚ Izba Gospodarcza nie nie 

58 GK Izba Gospodarcza nie nie 

59 AR Izba Gospodarcza nie nie 

60 WP Izba Gospodarcza nie nie 

Naprawa śladu uszkodzonej drogi 
wewnętrznej przy posesji na ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 34c oraz jej 
przedłużenie do numeru 34e

Naprawa może zostać wykonana w ramach 
bieżącego utrzymania, na wysokości posesji 
34C kończy się droga miejska. Szacowane 
koszty naprawy to 3 000 zł.

Montaż ogranicznika prędkości na ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie na wysokości 
posesji nr 28a

Nie spełnia parametrów warunków 
technicznych, nie ma zachowanej odległości 
25m od konstrukcji nośnej 

Słup oświetleniowy – latarnia przy końcu 
posesji na ulicy Marii Skłodowskiej-
Curie 34c 3 000,00

Oświetlenie uliczne oświetlać będzie dojazd 
do 3 posesji. Na wysokości posesji 34C 
kończy się droga miejska. Na wykonanie 
oświetlenia należałoby zaplanować kwotę ok. 
15 000 zł (projekt+wykonanie) zatem kwota 
nie jest wystarczająca

Umieszczenie lustra na skrzyżowaniu 
dróg na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
przy posesjach nr 9a i 6 2 000,00

Ze względu bezpieczeństwa zachodzi 
potrzeba zlokalizowania lustra. Przy posesji 
nr 6 – nie spełnia warunków lokalizacji 
(lustro nie na miejskim gruncie)

Przebudowa zjazdu z ul. B. Chrobrego na 
ul. J. Dąbrowskiego oraz wymiana 
nawierzchni drogi J. Dąbrowskiego

Niedopasowanie wysokości zjazdów na ul. 
Chrobrego, dziury na ul. Dąbrowskiego 

Zakaz palenia węglem na starówce - 
dotacje do zmiany sposobu ogrzewania 100 000,00

Zakaz palenia węglem na starówce – 
aktualnie nie ma podstawy prawnej, żeby 
przeznaczyć środki na taki cel. Budynki 
należące do osób fizycznych mogą wymieniać 
źródła ciepła w budynkach (w tym w 
budynkach, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza maksymalnie na 
30% zajmowanej powierzchni) do roku 2022 
w ramach Programu Ograniczenia emisji - 
„Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia 
Śląskiego na lata 2019- 2022” 

Zielone miejsca na rynku, pergole, 
zadaszenia + opracowanie projektów 150 000,00

Montaż elementów małej architektury w celu 
stworzenia zacienionych miejsc na terenie 
rynku jest uzasadnione ale wymaga 
pozytywnej opinii konserwatora zabytków. 
Zachowanie spójnej estetyki rynku i jego 
uliczek jest uzasadnione

Opracowanie projektów wizerunku rynku 
i jego uliczek 50 000,00

Zniesienie podatków od nieruchomości 
dla branż niszowych 50 000,00

Projekt uchwały w tym zakresie był już 
przedstawiany i nie został zaakceptowany. 
Brak możliwości zniesienia podatku – 
możliwa forma to zwolnienie z podatku 

Free Hand



61 BGL Izba Gospodarcza nie nie 

62 DPK Izba Gospodarcza nie nie 

63 ZDM Izba Gospodarcza Opinia pozytywna nie nie 

64 DPK Izba Gospodarcza nie nie 

65 DPK Izba Gospodarcza nie nie 

66 DPK Izba Gospodarcza nie nie 

67 Wsparcie organizacji forum biznesowego DPK Izba Gospodarcza nie nie 

68 SKM/GK Izba Gospodarcza nie nie 

69 DPK Izba Gospodarcza nie nie 

70 - BWF Stefan Grzybacz nie nie 

71 - ZDM Stefan Grzybacz nie nie 

Wynajem nieruchomości miejskich dla 
branż niszowych 50 000,00

Wniosek może zostać uwzględniony, bez 
wydatków w budżecie. Wobec powyższego 
nie ma podstaw do wpisywania jako wniosek 
do budżetu 

Wycieczki szkolne do lokalnych 
przedsiębiorców, bon wycieczkowy dla 
szkół i przedszkoli 200 000,00

Opinia negatywnie, jako bezzasadny. W 
szkołach i przedszkolach takie wycieczki są 
niejednokrotnie realizowane w ramach 
prowadzonych zajęć

Wdrożenie aplikacji do wolnych miejsc 
parkingowych 1 500 000,00

Wsparcie wodzisławskiego ekobazaru 
dodatkowymi atrakcjami 100 000,00

Wydział opiniuje pozytywnie. Dodatkowe 
środki pozwolą na rozwój dobrze 
przyjmowanej przez mieszkańców inicjatywy 

Organizacja dni miasta wraz z lokalnymi 
środowiskami w różnych rejonach 
starego miasta. Połączenie z Festiwalem 
Kuglarzy, nocą teatrów, biesiadą 
mieszkańców, korowodem 200 000,00

Wydział opiniuje pozytywnie jako inicjatywę 
prorozwojową 

Wsparcie działań Inkubatora 
Przedsiębiorczości 120 000,00

Wydział opiniuje negatywnie. Finansowanie 
Wodzisławskiego Inkubatora jest już 
założone

50 000,00

Wydział opiniuje pozytywnie. Środki 
umożliwiają realizację cennych inicjatyw 
progospodarczych

Przygotowanie projektu wyrównania 
płyty rynku bez uskoków na chodniki i 
ulice 50 000,00

Koordynacja prac wdrożeń zmian na 
Starówce 120 000,00

Wydział opiniuje negatywnie. Koordynacja 
zmian jest prowadzona z ramienia Urzędu 
Miasta.

Rozbudowa Przedszkola nr 2 przy ul. 
Chopina w Jedłowniku

Inwestycja jest prowadzona przez Wydział 
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego. Projekt rozbudowy 
jest opracowany. Rozbudowa pozwoliłaby 
otworzyć kolejny oddział oraz zwiększyć 
nabór dzieci do Przedszkola

Zmiana konstrukcji drogi ul. Poprzeczna 
w Turzyczce

Do wykonania zadania niezbędna jest 
dokumentacja projektowa, przybliżony koszt 
zadania – 760 tys. Mieszkańcy wielokrotnie 
apelują o remont



72 GK Witold Mandrysz tak nie 

73 - GK Witold Mandrysz nie nie 

74 ZDM Roman Kapciak tak nie 

75 SM Roman Kapciak tak nie 

Montaż latarni drogowej (oświetlenia) 
przy ulicy bocznej B. Chrobrego 
(utwardzana droga szutrowa) będącej w 
założeniu alternatywnym traktem 
pieszym dla fragmentu ulicy Chrobrego 
na którym nie ma chodnika ani pobocza 30 000,00

Zabudowa 1 latarni na drodze nie poprawi 
bezpieczeństwa osób korzystających z drogi. 
Droga w całości nie stanowi własności 
Miasta, wobec czego nie jest możliwa 
budowa oświetlenia na całym jej odcinku. 
Istnieje możliwość dowieszenia oprawy 
oświetleniowej na ostatnim słupie w ramach 
limitu dowieszek przyznanego Radzie 
Dzielnicy Radlin II, w rejonie posesji 348A 
koniec własności Miasta. Dla zabudowy 1 
punktu świetlnego kwota wystarczająca 

Dofinansowanie do Powiatu 
Wodzisławskiego na budowę chodnika w 
ciągu ul. B. Chrobrego od ulicy Ziołowej 
do planowanego miejsca lokalizacji 
przejścia pieszych

Droga powiatowa, czekamy na odpowiedź 
powiatu 

Przebudowa drogi i chodników ul. 
Tysiąclecia od nr 1-11, 13-23 620 000,00

Własność Miasta, kwota powinna wystarczyć. 
Zgłoszenie mieszkańca po upadku na 
nierównej nawierzchni chodnika, jest 
dokumentacja w IM. Droga w bardzo złym 
stanie, stwarza zagrożenie dla mieszkańców i 
pojazdów, nie spełnia warunków PPOŻ, jej 
przebudowa wielokrotnie przekładana

Rozbudowa monitoringu o 21 kamer (z 
uwzględnieniem punktów wskazanych 
przez policję) 696 290,82

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta 
Wodzisławia Śląskiego ma na celu 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców. Monitoringiem zostaną objęte 
miejsca uznane za niebezpieczne, z 
uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, 
skrzyżowań, placów, miejsc użyteczności 
publicznej. Zmniejszenie przestępczości, 
kontrolowanie ruchu ulicznego i miejsc 
użyteczności publicznej, przeciwdziałanie 
aktom wandalizmu 

Free Hand



76 SKM/ZDM Mariusz Blazy tak nie 

77 BWF Mariusz Blazy tak nie 

78 SKM/ZDM Mariusz Blazy tak nie 

79 Zakup fotopułapek SM Mariusz Blazy tak nie 

80 MOSiR Mariusz Blazy tak nie 

Przebudowa ulicy Ładnej w Wodzisławiu 
Śląskim 400 000,00

Odcinek boczny ulicy ma  dokumentację 
techniczną z 2015 r., był wpisany do PSRD w 
latach 2016-2018. Zarekomendowanie przez 
Radnego Blazy przekazanie środków z Rady 
Dzielnicy Wilchwy na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Generalny remont 
ul. Ładnej wraz z wykonaniem projektu 
szacujemy na 855 000 zł. Wartość kosztorysu 
inwestorskiego z marca 2015 r. na budowę 
bocznej ul. Ładnej: 384 506,33 zł brutto i 
obejmuje następujące branże: drogową, wod-
kan i elektryczną. Dokumentacja projektowa 
traci ważność 20.06.2021 r. Przed 
rozpoczęciem robót należy zlecić aktualizację 
kosztorysów. 

Doposażenie Placu Zabaw przy 
Przedszkolu Publicznym nr 9 50 000,00

Dyrekcja Przedszkola popiera wniosek. Plac 
zabaw doposażany jest w miarę posiadanych 
środków, lecz priorytetem były do tej pory 
inne bardziej potrzebne inwestycje. W 
obecnej chwili placówka nie dysponuje 
wystarczającą ilością środków potrzebnych na 
doposażenie placu zabaw

Rozwój miejsc parkingowych (w tym 
dokumentacje projektowe) ul. 1000-lecia, 
Słoneczna, Harcerska, PCK, Pokoju, 
Żeromskiego, Wojska Polskiego, 
Wyszyńskiego, oś. 1 Maja 220 000,00

3 000,00

Zakup trzech fotopułapek do obserwacji 
miejsc gdzie nielegalnie wywożone są świeci 
w celu eliminacji dzikich wysypisk śmieci 
oraz w celu schwytania osób dokonujących 
podpalania traw w sezonie wiosenno-letnim 

Budowa „Chaty Solnej” przy Krytej 
Pływalni MANTA 80 000,00

Nie zasadne, podobna chata istnieje i cieszy 
się małym powodzeniem



81 GK Mariusz Blazy tak nie 

82 MOSiR Mariusz Blazy tak nie 

83 MOSiR Mariusz Blazy tak nie 

84 MOSiR Mariusz Blazy tak nie 

85 BWF Mariusz Blazy tak nie 

86 GK Mariusz Blazy tak nie 

Doświetlenie ulicy Bogumińskiej i 
Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim 80 000,00

W zakresie ulicy Czarnieckiego: Wydział GK 
nie zna zakresu zaprojektowanych prac. Ulica 
Czarneckiego od skrzyżowania 5 dróg w 
kierunku gminy Godów jest oświetlona. 
Ewentualna dobudowa punktów świetlnych 
jest możliwa w ramach przyznanego Radzie 
Dzielnicy Wilchwy limitu dowieszek 
-zasadne. W zakresie ulicy Bogumińskiej: W 
zapytaniu Radny wskazał, że Miasto jest w 
posiadaniu dokumentacji na ul. Bogumińską, 
z kosztorysem 38 000 zł

Wykonanie instalacji do nawodnienia 
murawy płyty głównej boiska Wicher 
Wilchwy 110 000,00

Zasadne, obiekt Wicher Wilchwy nie posiada 
automatycznego nawodnienia płyty głównej 
co skutkuje czasochłonnym procesem 
nawadniania murawy, dużymi stratami wody 
oraz małą efektywnością.

Zakup hali namiotowej, wyposażonej w 
ławo stoły o wymiarach 15x30m 150 000,00

MOSiR nie posiada mocy przerobowych ani 
sprzętu do obsługi hali namiotowej w tym 
wózka widłowego 

Wykonanie nowego ogrodzenia wokół 
obiektu sportowego Wicher Wilchwy 120 000,00

Zasadne, stare ogrodzenie jest mocno zużyte i 
zagraża bezpieczeństwu. Zakup nowego 
ogrodzenia panelowego 1,63 x 2,5 m z 
oprzyrządowaniem i robocizną na 
uporządkowanym terenie. Cena nie 
uwzględnia rozbiórki ogrodzenia i 
przygotowania terenu 

Doposażenie siłowni na świeżym 
powietrzu przy ZSP nr 2 60 000,00

Dyrekcja ZSP nr 2 w Wodzisławiu Śląskim 
nie ma zastrzeżeń do planowanej inwestycji 
na terenie placówki. Obecnie na terenie 
szkoły znajdują się trzy podwójne elementy, 
ich niewielka ilość powoduje, iż nie można 
ich wykorzystać na zajęciach wychowania 
fizycznego

Wykonanie niezbędnej dokumentacji do 
przeprowadzenia remontu wraz z 
modernizacją drogi na osiedlu 1 Maja 
przy blokach 18-19, oraz parkingu w 
ciągu w/w drogi 580 000,00

Własność Miasta, parking przy bloku 19 – 
własność spółdzielni. Wartość dokumentacji 
projektowej ok. 9 500 zł, wykonanie ok. 233 
700 zł. Droga urządzona w nawierzchni z 
kostki bukowej i trylinki wymaga drobnych 
korekt w obrębie kratek ściekowych – z 
bieżącego utrzymania. W rejonie garaży 
zasadna wymiana części nawierzchni na 
trylinkę (w ramach posiadanego materiału 
przez SKM)



87 Wykup terenów pod inwestycje drogowe GK Mariusz Blazy Wydział zaproponował 90 000 zł tak nie 

88 - Mariusz Blazy Problem z własnością, nie ma dokumentacji nie nie 

89 MOSiR Mariusz Blazy tak nie 

90 BWF/EDU Mariusz Blazy tak nie 

91 BWF/EDU Mariusz Blazy tak nie 

92 GK Mariusz Blazy 1 działka, która nie stanowi własności Miasta tak nie 

93 GK/ZDM Mariusz Blazy tak nie 

94 GK/ZDM Mariusz Blazy brak szczegółowych informacji o lokalizacji tak nie 

95 ZDM Mariusz Blazy tak nie 

96 - ZDM Mariusz Blazy nie nie 

97 - GK Mariusz Blazy nie nie 

98 ZDM Mariusz Blazy tak nie 

99 - SKM/ZDM Mariusz Blazy nie nie 

300 000,00
Przebudowa ulicy Świerkowej w 
Wodzisławiu Śląskim zgodnie z 
posiadaną dokumentacją

SKM/ZDM/
GK

Budowa zewnętrznej sauny parowej przy 
Krytej Pływalni MANTA w Wodzisławiu 
Śląskim 100 000,00

Zasadne jako uzupełnienie obecnej strefy 
saun o saunę parową 

Budowa bieżni wraz ze stanowiskiem do 
skoku w dal przy ZS1 oraz ZSP2 60 000,00
Wykonanie modernizacji wjazdu i 
parkingu przy Zespole Szkół nr 1 w 
Wodzisławiu Śląskim 80 000,00
Wykonanie niezbędnej dokumentacji do 
przeprowadzenia przebudowy ulicy 
Dolinnej 40 000,00
Wykonanie niezbędnej dokumentacji do 
przeprowadzenia przebudowy tzw. 3 
etapu ulicy Batalionów Chłopskich 40 000,00

wymaga regulacji stanu prawnego w rejonie 
skrzyżowania z Dolinna z ul. ok. 90m 

Wykonanie niezbędnej dokumentacji do 
przeprowadzenia przebudowy ulicy 
boczna Jastrzębskiej 40 000,00
Wykonanie niezbędnej dokumentacji do 
przeprowadzenia przebudowy ulicy 
Połomskiej 40 000,00

Przebudowa ulicy Koszykowej i 
Wiklinowej

Do wykonania remontu nawierzchni oraz 
kanalizacji deszczowej konieczna jest 
dokumentacja projektowa, zadanie nie jest 
możliwe do wykonania w 1 rok, przybliżone 
koszty to: ul. Koszykowa – 1 100 000 zł, ul. 
Wiklinowa – 1 150 000 zł 

Wykonanie niezbędnych wykupów oraz 
dokumentacji do przeprowadzenia 
przebudowy ulicy boczna Czarnieckiego

Nieuregulowany stan prawny, początek drogi 
na gruntach SRK, następnie Skarb Państwa, 
dalej własność Miasto

Wykonanie niezbędnej dokumentacji do 
przeprowadzenia przebudowy ulicy 
Brackiej 40 000,00
Opracowanie koncepcji poprawiania 
bezpieczeństwa na drogach



100 BSS Mariusz Blazy tak nie 

101 SKM Mariusz Blazy tak nie 

102 ZDM Jakub Elsner tak nie 

103 BWF/EDU Jakub Elsner tak nie 

104 ZDM Jakub Elsner tak nie 

105 GK Jakub Elsner tak nie 

106 GK Jakub Elsner tak nie 

107 GK Gertruda Kolorz tak nie 

108 - ZDM Marian Plewnia nie nie 

109 - GK Marian Plewnia Studium korytarzowe w pierwszej kolejności nie nie 

Dofinansowanie działalności Klubów 
Sportowych 1 200 000,00

Zgodnie z ustaleniami wniosek nie został 
uwzględniony. Dofinansowanie działalności 
klubów sportowych – brak wskazania 
konkretnej formy wsparcia działalności. 
Kwota uwzględniona w projekcie to 600 000 
zł 

Zakup ozdób świątecznych dla dzielnicy 
Wilchwy i osiedla Kopernika 30 000,00

Wykonanie poszerzeń jezdni (z asfaltu) 
na ulicy Szybowej ułatwiających 
wymijanie, w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych na odcinku pomiędzy 
posesjami: Szybowa 14 oraz Szybowa 36 100 000,00

Zadanie ułatwiające wymijanie w szczególnie 
niebezpiecznych miejscach 

Modernizacja placu zabaw przy ZSP1 w 
Zawadzie 100 000,00

Remont ulicy Józefa Chełmońskiego w 
Wodzisławiu Śląskiego 1 000 000,00

Zgłaszana do projektu w ramach FDS w 
ubiegłej edycji, dokumentacja traci ważność 
w sierpniu 2021 r.

Zagospodarowanie terenu w centrum 
Zawady między Pawilonem Handlowym 
SOMEX, a Restauracją Długa 2, wraz z 
zarurowaniem odcinka cieku wodnego i 
wyrównaniem terenu 120 000,00

Własność Miasta, konsultacje społeczne, 
grudzień protokoły

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
ulicy bocznej Młodzieżowej w okolicach 
numerów: 273n oraz 273o na odcinku 
około 100 metrów 100 000,00

Własność Miasta, konieczność wykonania 
dokumentacji  projektowej ok. 11 500 zł, 
wykonanie bez odwodnienia i bez oświetlenia 
- 279 211,03 zł kwota jest niewystarczająca 
na projekt i wykonanie 

Budowa chodnika przy ul. Kard. B. 
Kominka w Wodzisławiu Śląskim 600 000,00

Droga powiatowa, czekamy na odpowiedź 
powiatu 

Wykonanie remontu ulicy i kanalizacji 
deszczowej na drogach Sasankowa i 
Magnoliowa
Zabezpieczyć środki finansowe w 
budżecie na wykonanie dokumentacji 
projektowej i wykonania drogi – łącznika 
ulicy Piaskowej z ulicą Mikołaja 
Kopernika lub ulicą Skrzyszowską oraz 
ścieżki rowerowej

Free Hand



110 - ZDM Marian Plewnia nie nie 

111 - ZDM Marian Plewnia nie nie 

112 - GK/ZDM Marian Plewnia nie nie 

113 - ZDM Marian Plewnia nie 

114 - GK Marian Plewnia Dokumentacja archiwalna IM, ok 2015r. nie nie 

115 - Marian Plewnia nie nie 

116 GK Dorota Szyndera tak nie 

117 GK Lidia Ptak tak nie 

118 GK Lidia Ptak tak nie 

119 GK Lidia Ptak Działka nie jest własnością Miasta tak nie 

120 GK Lidia Ptak tak nie 

Wykonanie remontu ulicy Koszykowej tj. 
remontu nawierzchni, remont kanalizacji 
deszczowej, plus operat wodny i remont 
chodników

Uchwała Rady Dzielnicy nr 3/2020 z 
06.03.2020r. Przeznaczenie 20 000 zł na 
wykonanie projektu 

Wykonanie remontu ulicy Wiklinowej w 
zakresie remontu nawierzchni, 
kanalizacji deszczowej, chodników oraz 
operatu wodnego

Uchwała Rady Dzielnicy nr 4/2020 
przeznaczenie 25 000 zł na wykonanie 
projektu 

Wykonanie drogi na ulicy Wiejskiej na 
długości około 300 metrów tj. wykonanie 
nawierzchni, krawężników, kanalizacji 
deszczowej, operatu wodnego i 
oświetlenia drogi

Uchwała Rady Dzielnicy nr 5/2020 z 
26.06.2020r. Przeznaczenie 50 000 zł na 
wykonanie projektu. Własność Miasta, 
zadanie wyszacowane na kwotę 650 000 zł

Wykonanie remontu ulicy Górnej, wraz z 
projektem
Wykonanie ulicy Bocznej Mikołaja 
Kopernika

Rozważenie możliwości wybudowania 
na Osiedlu Kopernika (domy 
jednorodzinne) przedszkola i żłobka (w 
jednym budynku)
Projekt budowy dróg rowerowych na 
terenie Radlina II Górny – połączenie 
Radlina II Górnego ze stacją PKP 
Wodzisław Śląski oraz z centrum miasta 1 000 000,00

Konieczność wykonania dokumentacji 
projektowej , wymaga uzgodnienia z 
GDDKiA, PZD, ZDM 

Zakup pasa działki przy ul. Wolności 
umożliwiający przejście do ul. 
Pszowskiej 90 000,00

Działka prywatna (połączenie Wolności z 
Pszowską) 

Wykonanie nowego ogrodzenia i 
rewitalizację skweru przy kaplicy św. 
Jerzego na skrzyżowaniu ul. Wolności i 
Czyżowickiej 10 000,00

Teren miejski po obrzeżach kapliczki 
pozostały teren to teren Skarbu Państwa. Brak 
możliwości realizacji zadania

Modernizacja placu zabaw dla dzieci 
niepełnosprawnych przy DPS w 
Wodzisławiu Śląskim na ul. Wolności 20 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. 
Polnej i ul. Rogowskiej 20 000,00

Środki zabezpieczono w budżecie na 2020 
rok – autopoprawka na sesji 30.09.2020 r. 

Free Hand



121 SKM Lidia Ptak tak nie 

122 GK Alicja Szebera tak nie 

123 - GK Sylwia Groborz Droga prywatna nie nie 

124 - GK Michalina Mitko nie nie 

125 DPK tak nie 

126 DPK tak nie 

127 DPK tak nie 

128 ZDM Jarosław Grobelny tak nie 

129 SKM Grażyna Pietyra tak nie 

130 SKM Grażyna Pietyra tak nie 

131 SKM/GK Grażyna Pietyra tak nie 

40 punktów oświetlenia świątecznego w 
dzielnicy Jedłownik – Turzyczka – 
Karkoszka 20 000,00

Brak możliwości realizacji zadania w podanej 
ilości za wskazaną kwotę (jeden pkt, to koszt 
ok. 1 000zł). Dekoracje świetlne powinny 
zostać zakupione ze środków Rady Dzielnicy. 
Przy planowaniu wydatków na zakup należy 
uwzględniać koszt zabudowy podłączeń 
elektrycznych na słupach. Miasto w chwili 
obecnej dokonuje jedynie zakupu dekoracji 
świetlnych celem udekorowania 
reprezentatywnych terenów Miasta

Budowa parkingu pomiędzy blokami 
znajdującymi się na ul. Harcerskiej a ul. 
Słoneczną 60 000,00

Własność Miasta, konsultacje społeczne, 
koszt zadania niewystarczający 

Przejęcie drogi bocznej Kokoszyckiej 
oraz wymiana nawierzchni asfaltowej

Uregulowanie odpływu wody deszczowej 
w rejonie ulic Spokojnej i Cichej

Własność Miasta. Sprawa wymaga 
kompletnego rozwiązania w postaci budowy 
kanalizacji w pasie drogowym i przebudowy 
drogi Spokojnej, bocznej Spokojnej i Cichej. 
Zalewanie posesji i piwnic mieszkańców 

VIII Wodzisławska Noc Teatrów – 
Teatralna Balanga 50 000,00

Stowarzyszenie 
Nasz Wodzisław

Zadanie jest tożsame ze zgłoszonym przez 
Izbę Gospodarczą. Wydział opiniuje 
pozytywnie jako inicjatywę prorozwojową 

Trzydniowy IV Wodzisławski Festiwal 
Kuglarzy 50 000,00

Stowarzyszenie 
Nasz Wodzisław

Zadanie jest tożsame ze zgłoszonym przez 
Izbę Gospodarczą. Wydział opiniuje 
pozytywnie jako inicjatywę prorozwojową 

Zakup jedynego na świecie zewnętrznego 
fortepianu izraelskiej firmy Cadenza 200 000,00

Stowarzyszenie 
Nasz Wodzisław

Wydział wskazuje, iż realizacja takiej 
inicjatywy jest możliwa

Ukończenie wyasfaltowania ul. Popiela 
na odcinku od posesji nr 7 do posesji nr 
27 206 703,00
Wyrównanie tłuczniem drogi dojazdowej 
przy ulicy Radlińskiej 5 000,00

Prace zostały wykonane w ramach remontów 
cząstkowych we wrześniu 2020 roku

Kontynuacje zaczętego remontu drogi 
dojazdowej przy garażach na ulicy 
Leszka 20 000,00

Remont miejsc postojowych na osiedlu 
30 lecia w rejonie klatek 88-96 15 000,00

Własność Miasta, kwota może nie być 
wystarczająca. Wykonanie nowej nakładki 
asfaltowej w rejonie tych klatek szacowana 
jest na 50 000 zł

Free Hand
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132 GK Stanisław Maroszek tak nie 

133 - ZDM Teresa Rybka nie nie 

134 ZDM Eugeniusz Chłapek tak nie 

135 - GK Teresa Rybka nie nie 

136 ZDM Eugeniusz Chłapek tak nie 

137 ZDM nie nie 

Budowa łącznika ul. bocznej Chrobrego 
z ul. Pogodną na odcinku ok. 30 m 10 000,00

Własność Miasta, kwota może nie być 
wystarczająca, kwota może wystarczyć na 
utwardzenie ale nie na budowę, brak 
dokumentacji projektowej

Posadowienie na ulicy bocznej św. 
Wawrzyńca i ulicy Brackiej znaków 
aktywnych z wyświetlaczem prędkości

zagrożenie dla pieszych użytkowaniem drogi 
z racji nagminnego łamania prawa przez 
kierowców 

Wymiana konstrukcji nawierzchni ulicy 
Osadniczej etap III w dzielnicy 
Kokoszyce 250 000,00

Wykonanie remontu drogi miejskiej 
będącej drogą boczną ulicy św. 
Wawrzyńca

Własność Miasta, parking przy bloku 19 – 
własność spółdzielni. Wartość dokumentacji 
projektowej ok. 9 500 zł, wykonanie ok. 233 
700 zł. Droga urządzona w nawierzchni z 
kostki bukowej i trylinki wymaga drobnych 
korekt w obrębie kratek ściekowych – z 
bieżącego utrzymania. W rejonie garaży 
zasadna wymiana części nawierzchni na 
trylinkę (w ramach posiadanego materiału 
przez SKM)

Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 
w ul. Pałacowej 220 000,00

Dochodzi do podtopień budynków z powodu 
niedrożności starej kanalizacji, zgłaszanych 
przez mieszkańców (od nr 14 do 
skrzyżowania z ul. Gagarina) 

Wykonanie trwałej nawierzchni na 
drodze miejskiej w okolicy Radlińskie 
Chałupki nr 139a 50 000,00

Aleksander i 
Łukasz Kozielski

Wniosek złożony po terminie. Droga 
dojazdowa do posesji na działkach własności 
Urzędu Miasta – droga wewnętrzna. Wniosek 
złożony po terminie 
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