WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO MIASTA KAMIENNA GÓRA NA ROK 2017

Liczba
głosów

Lp

Tytuł projektu

Krótki opis

1.

Budowa ogrodzenia terenu placu
zabaw przy ul. Piastowskiej
w Kamiennej Górze.

Projekt zakłada budowę ogrodzenia panelowego
o wysokości 1,2 m dookoła placu zabaw
usytuowanego pomiędzy ul. Piastowską
a al. Ks. Prałata Stanisława Książka.
W ciągu ogrodzenia przewidziano 2 furtki.
Projekt zakłada budowę ogrodzenia z siatki
o wysokości 1 m dookoła placu zabaw
usytuowanego na Osiedlu Krzeszowskim
pomiędzy ulicami Wałbrzyską
a K. K. Baczyńskiego.
W ciągu ogrodzenia przewidziano 2 furtki.
W ramach projektu zakupione zostaną
i zamontowane 3 urządzenia zabawowe
oraz 2 ławki betonowe na placu zabaw
przy ul. Bohaterów Getta 25, 27, 29.
Teren placu zabaw zostanie ogrodzony panelami
o wysokości 1,2 m.
Projekt zakłada zakup i montaż 3 urządzeń
zabawowych, 5 kwietników, 3 ławek, 5 paneli
drewnianych oraz 20 drzewek i krzewów
na podwórku pomiędzy ul. Mostową 2, 4, 6
a ul. Papieża Jana Pawła II 1-3.
W ramach projektu zakupionych zostanie
i zamontowanych 8 elementów siłowni
zewnętrznej obok placu zabaw przy ul. Wiejskiej.
W ramach projektu wyłożona zostanie kostką
betonowa ścieżka na odcinku od schodów
znajdujących się przy siedzibie telewizji
kablowej TVKG do al. Ks. Prałata Stanisława
Książka.
Projekt zakłada zakup i montaż 7 urządzeń
zabawowych na placu zabaw znajdującym się
na terenie Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej.

2.

3.

4.

Ogrodzenie placu zabaw i siłowni
zewnętrznej.

Plac zabaw dla dzieci „Zielony
Zakątek”.

Zagospodarowanie podwórka.

5.

Żyjmy zdrowo na sportowo.

6.

Utwardzenie ścieżki w parku na
Parkowej Górze.

7.

8.

9.

10.

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, polegające na
wykonaniu placu zabaw dla dzieci
na ul. Lubawskiej w Kamiennej
Górze.
Wspólnie dbamy o rozwój,
sprawność i zdrowie naszych
dzieci – rozbudowa placu zabaw
przy ul. Ks. P. Ściegiennego.
Poprawienie wyglądu miejsca
ustawienia pojemników na śmieci
na skrzyżowaniu ulic Lompy i
Sportowej.
Modernizacja placu zabaw.

Projekt zakłada modernizację placu zabaw
znajdującego się przy ul. Ks. P. Ściegiennego
polegającą na zakupie i montażu 2 urządzeń
zabawowych i wymianie 2 ławek.
W ramach projektu zakupiona zostanie
i zamontowana wiata na pojemniki śmietnikowe
przy skrzyżowaniu ulic Sportowej i J. Lompy.
Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia z siatki
o wysokości 1,5 m, wyprofilowanie i wysypanie
piachem placu zabaw przy ul. Cegielnianej 4a,
4b, 4c.
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