WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO MIASTA KAMIENNA GÓRA NA ROK 2018
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Tytuł projektu
Udrożnienie przejścia między
OWŚ „Zalew” (przy kortach
tenisowych), a ul. Ks. Bolka I.
Okręg nr 4
Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Kamiennej Góry
poprzez rozbudowę systemu
monitoringu miejskiego w rejonie
skrzyżowania ul. Jeleniogórskiej
i drogi krajowej nr 5.
Okręg nr 2
Montaż dwóch punktów
świetlnych.
Okręg nr 1
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej pod pole biwakowe
w Antonówce.
Okręg nr 2
Przebudowa schodów
betonowych – kamiennych
prowadzących od SM „Szarotka”
do ul. T. Kościuszki.
Okręg nr 3
Chodnik w ciągu drogi ul.
Bohaterów Getta przy budynkach
nr 29a i 31 w Kamiennej Górze.
Okręg nr 2
Wiata śmietnikowa.
Okręg nr 1
Wykonanie nowych chodników
z kostki betonowej wraz z altaną
rekreacyjną.
Okręg nr 2

Liczba
głosów

Krótki opis
Wykonanie ciągu pieszego z kruszywa oraz dwa
ciągi schodów betonowych od istniejących
schodów betonowych znajdujących się przy
zespole boisk Orlik 2012 w kierunku ulicy
Ks. Bolka I
Zakup i montaż na słupach przy skrzyżowaniu
ul. Jeleniogórskiej i drogi krajowej nr 5
w kierunku granicy państwa 4 kamer wysokiej
rozdzielczości (tryb pracy dzień/noc) i włączenie
ich w monitoring miejski.

Montaż dwóch lamp oświetlających podwórko
znajdujące się przy ul. Waryńskiego 3-9
Zagospodarowanie terenu polegające na
zainstalowaniu pawilonu drewnianego, wiaty
typu szałas, 4 ławek, stolika, lampy solarnej,
pojemnika na odpady oraz wykonaniu paleniska
kamiennego na os. Antonówka.
Rozebranie istniejących schodów i wykonanie
nowych,
węższych
(szer.
3,5m)
od
ul. Skłodowskiej w kierunku ul. Kościuszki.
Schody będą miały dwa biegi (8 i 10 stopni),
spocznik 1,5m, balustrady oraz zjazd dla wózków.
Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Bohaterów
Getta (w kierunku nadleśnictwa) o wymiarach:
dł. 60 m, szer. 1,5 m.
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Wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z podłożem
na 5 pojemników przy ul. Wiejskiej.
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Wykonanie 2 chodników z kostki betonowej
łączących budynki nr 26 i 28 z chodnikiem przy
ul. Jeleniogórskiej oraz postawienie na
podwórku
znajdującym
się
przy
ul. Jeleniogórskiej 24-28 altany rekreacyjnej.
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