
 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WSZYSTKIE 

 PROPOZYCJE ZADAŃ 

ZGŁOSZONYCH DO „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA NA ROK 2020” 

 

Numer 

zadania 

Nazwa zadania Miejsce realizacji Szacunkowy 

koszt 

Krótki opis Liczba głosów 

ważnych 

1/2019 System monitorowania 

jakości powietrza w 

Mieście i Gminie 

Kańczuga 

Przedszkole Miejsko – 

Gminne, Szkoły podstawowe 
na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga, Rynek Kańczuga, 

Osiedle AK, Osiedle Wolności 

80 000,00zł Celem projektu jest budowa systemu 

monitorowania jakości powietrza 

(kontroli smogu). System powinien 

zapewnić ciągłą kontrolę poziomu 

pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w 

wybranych lokalizacjach Miasta i 

Gminy Kańczuga. Prezentacja wyników 
możliwa on-line np.: poprzez stronę 

internetową.   

 

 
 

71 

2/2019 Rozwój kulturalny i 

sportowy mieszkańców 

miejscowości Sietesz. 

Zakup sprzętu 

pożarniczego, 

instrumentów dla OSP 

Sietesz. 

Remiza OSP Sietesz,  

Sietesz 286 

62 000,00zł Zakup sprzętu (motopompy 

pożarniczej, węży W-75 x 2szt., W-52 x 

4szt.,węży tłocznych W-110 – 2szt., 

rozdzielacza sportowego, prądownicy 

sportowej), który pozwoli na 

zmodernizowanie sprzętu Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Sieteszy. Zakupiony sprzęt będzie 

używany podczas szkoleń młodzieży, 

zawodów pożarniczych. 
Zakup nowych instrumentów 

muzycznych dla orkiestry dętej. 

 

 
661 

3/2019 Budowa trybuny przy 

stadionie wraz z 

dojściem do stadionu 

Skarpa przy stadionie LKS 

Sobol w Nizatycach 

70 000,00zł Celem projektu jest budowa trybuny 

przy stadionie w Nizatycach wraz z 

utwardzonym dojściem do tej trybuny. 

W pełni wyposażony stadion będzie 

mógł służyć nie tylko sportowcom, ale 

tez wszystkim mieszkańcom dając 

możliwość organizowania imprez 

 

 
286 



wiejskich typu: pikniki rodzinne, święto 

pieczonego zimniaka, kiermasze, 

koncerty, dożynki itp. 

4/2019 Dostawa i montaż 2 

mobilnych trybun na 

stadionie sportowym w 

m. Łopuszka Wielka 

Stadion sportowy w m. 
Łopuszka Wielka, dz. nr ewid. 

43/26 

60 000,00zł Celem projektu jest dostawa i montaż 

mobilnych trybun stadionowych przy 

stadionie sportowym w m. Łopuszka 

Wielka. Pojemość pojedynczej trybuny 
wynosi około 50 osób. Montaż na 

działce gminnej, podmiot 

odpowiedzialny za użytkowanie 

Komunalny Klub Sportowy Alabaster 

Łopuszka Wielka. 

 

695 

5/2019 Świetlica kulturalno - 

oświatowa 

Pantalowice, działka nr ewid. 

743 

90 000,00zł Celem projektu jest utworzenie 

świetlicy kulturalno – oświatowej dla 

dzieci i dorosłych, w budynku 

komunalnym w Pantalowicach, 

wykonanie remontu budynku i zakup 

wyposażenia na potrzeby świetlicy. 

 

738 

6/2019 Modernizacja drogi w 

miejscowości Żuklin 

Żuklin, działka nr ewid. 380 i 
381 

200 000,00zł Celem projektu jest modernizacja drogi 

gminnej wewnętrznej w miejscowości 
Żuklin, poprzez poszerzenie jezdni i 

wykonanie rowu krytego.  

 

160 
7/2019 Remont pomieszczeń 

budynku Domu 

Ludowego wraz z 

wyposażeniem 

Dom Ludowy w Chodakówce 200 000,00zł Planowany remont pomieszczeń na 

potrzeby Domu Ludowego oraz 

organizacji: OSP, Koła Gospodyń 

Wiejskich i świetlicy młodzieżowej. 

Remont dwóch pomieszczeń w Domu 

Ludowym: kuchni i dużej Sali. 

 

110 

8/2019 Przekształcenie oraz 

modernizacja boiska 

sportowego przy 

Szkole Podstawowej w 

Siedleczce na boisko 

wielofunkcyjne 

Siedleczka 200 000,00 Głównym założeniem projektu jest 

wykonanie wielofunkcyjnego boiska o 

wymiarach 20mx40m z bezpiecznej 

nawierzchni poliuretanowej wraz z 

wyposażeniem. 

 

530 

9/2019 Rozbudowa 

istniejącego boiska i 

zaplecza o boisko do 

piłki siatkowej i 

koszykowej 

Sietesz 70 000,00zł Głównym celem projektu jest 

rozbudowa istniejącego boiska i 

zaplecza o boisko do piłki siatkowej i 

koszykowej. 

 

258 



10/2019 Modernizacja schodów 

przed budynkiem 

Domu Kultury w 

Rączynie 

Rączyna 12 000,00zł Celem projektu jest modernizacja 

zniszczonych schodów przed głównym 

wejściem do budynku Domu Kultury w 

Rączynie. 

 

0 
11/2019 Zakup infrastruktury 

rekreacyjnej wraz z 

wyposażeniem dla 

potrzeb osób 

wypoczywających nad 

zalewem w Łopuszce 

Małej 

Zalew – okolice kąpieliska i 

plaży 

65 000,00zł Zakup infrastruktury obejmuje: 

1. Zakup namiotu o wymiarach 

6x15m wraz z wyposażeniem 

2. Zakup 6 szt. altan drewnianych 

wraz z montażem 
3. Zakup dwustanowiskowej 

przebieralni zewnętrznej 

4. Zakup systemu monitoringu. 

 

206 

12/2019 Zaprojektowanie i 

wybudowanie sceny 

stałej przy zalewie w 

Łopuszce Małej 

Zalew – przy budynku 

socjalno – magazynowym w 

Łopuszce Małej 

80 000,00zł Celem projektu jest zaprojektowanie i 

wybudowanie sceny stałej przy zalewie 

w Łopuszce Małej. 

 

0 
13/2019 Modernizacja trybun 

Stadionu Miejskiego w 

Kańczudze wraz z 

wykonaniem 

nawodnienia płyty 

boiska 

Stadion Miejski w Kańczudze, 

ul. Parkowa 

40 000,00zł Celem projektu jest remont wraz z 

montażem krzesełek na istniejących 

trybunach w celu poprawy komfortu 

widzów obecnych podczas imprez 

organizowanych na Stadionie Miejskim 

w Kańczudze, a także wykonanie 

systemu nawadniania płyty boiska. 

 

107 

14/2019 Budowa grzybka 

tanecznego w 

miejscowości Bóbrka 

Kańczucka 

Bóbrka Kańczucka, działka nr 
ewid. 46 

60 000,00zł Projekt zakłada budowę grzybka 

tanecznego o wymiarach ; 10x10m o 
pow. zabudowy 100,00m2. Konstrukcja 

wiaty drewniana, pokrycie dachu blachą 

trapezową, podłoga taneczna wykonana 

z desek jodłowych. Będzie to miejsce 

uzupełniające istniejącą infrastrukturę. 

 

171 

 


