
Budżet Obywatelski 2018 – pełna lista zadań z punktacją 
 

Zadanie Liczba punktów: 

 Budowa drogi - strona północna w miejscowości Osiek 3248 (5.06%) 

 Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Gorenicach w odzież specjalną do zadań bojowych, 

dachową syrenę alarmową oraz sprzęt multimedialny do 

szkoleń 

3202 (4.99%) 

 Renowacja boiska do piłki koszykowej – Szkoła 

Podstawowa Nr 9 w Olkuszu 
2969 (4.63%) 

 Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Zedermanie do 

potrzeb szkoły ośmioletniej- modernizacja toalet, zakup 

sprzętu gospodarczego 

2444 (3.81%) 

 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu  2342 (3.65%) 

 Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym 

w urządzenia do zabawy przeznaczone dla dzieci 

najmłodszych (w wieku 3-4 lata) przy Przedszkolu Nr 3 

w Olkuszu 

2300 (3.59%) 

 Siłownia zewnętrzna szansą na poprawę zdrowia i lepszą 

kondycję – Osiedle Słowiki 
2242 (3.5%) 

 Badam, więc rozumiem Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Mikołaja Kopernika w Olkuszu 
2241 (3.49%) 

 Budowa traktu spacerowo-rowerowego w Zimnodole 2129 (3.32%) 

 Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Olkuszu  
2125 (3.31%) 

 Modernizacja i remont dróg gminnych w Niesułowicach 2112 (3.29%) 

 Doposażenie Przedszkola w Osieku w pomoce naukowo-

dydaktyczne 
2031 (3.17%) 

 „Tutaj znajdziesz swoje miejsce” - Osiedle Słowiki 1994 (3.11%) 

 Remont łazienek w Pawilonie B Szkoły Podstawowej Nr 

2 w Olkuszu 
1853 (2.89%) 

 Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz 

dobudowanej części remizy OSP Zederman w celu 

zapewnienia gotowości bojowej 

1758 (2.74%) 

 „3xE,czyli energooszczędnie, efektywnie i estetycznie. 

Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach przedszkolnych 

oraz wymiana szafek szatniowych w Przedszkolu Nr 8 

w Olkuszu 

1731 (2.7%) 

 Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego- 

używanego dla OSP Zawada 
1609 (2.51%) 

 Siłownia na świeżym powietrzu - Osiedle Glinianki 1511 (2.36%) 

 „Aktywne i kreatywne Gorenice” 1455 (2.27%) 



Zadanie Liczba punktów: 

 Olkuski Senior – zdrowy, sprawny, zadowolony 1394 (2.17%) 

 "Bezpieczne podwórko” - Osiedle Słowiki 1314 (2.05%) 

 Zajęcia sportowo-edukacyjne w Klubie Przyjaźń 1239 (1.93%) 

 Siłownia „pod chmurką” dla całej rodziny przy Szkole 

Podstawowej Nr 4 w Olkuszu 
1222 (1.91%) 

 Aktywni na Słowikach - Ruch to zdrowie! 1174 (1.83%) 

 Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu 
1045 (1.63%) 

 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Dolince – 

Rodzinne Miejsce Spotkań 
1039 (1.62%) 

 Remont- modernizacja drogi gminnej w części 

stanowiącej dojazd do kaplicy p.w. Matki Boskiej 

Różańcowej - Zawada 

1025 (1.6%) 

 Budowa schodów do dobudowanej części remizy OSP 

Zederman w celu zapewnienia gotowości bojowej 
965 (1.5%) 

 Miejsca parkingowe przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 

9 na Osiedlu Młodych 
942 (1.47%) 

 Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego 

w Braciejówce 
937 (1.46%) 

 Zielone boisko- budowa boiska z powierzchnią trawiastą 

przy Szkole Podstawowej w Sienicznie 
900 (1.4%) 

 Remont i modernizacja pracowni komputerowej przy 

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu 
813 (1.27%) 

 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 

Podlesiu Rabsztyńskim 
748 (1.17%) 

 Mini- miasteczko ruchu drogowego” Bezpieczny 

dzieciak” Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olkuszu. 
686 (1.07%) 

 Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów – 

posiadających właścicieli 
660 (1.03%) 

 Od Przedszkolaka w ramach Akademii Siódmiaka 

uczymy Szczypiorniaka. Zajęcia sportowe dla dzieci 

i młodzieży w wieku 6-12 lat 

653 (1.02%) 

 Remont chodnika po południowej stronie ul. 

M.C. Skłodowskiej i Skwer  
647 (1.01%) 

 Teatr na ulicach Olkusza 608 (0.95%) 

 „Bezpieczny plac zabaw – bezpieczne dziecko” 

wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw 

Przedszkola Nr 10 Olkuszu 

593 (0.92%) 

 "Marzenie Przedszkolaka”- doposażenie i ogrodzenie 

placu zabaw Przedszkola Nr 10 im. L. Krzemienieckiej 

w Olkuszu 

578 (0.9%) 

 Siłownia zewnętrzna w Żuradzie 571 (0.89%) 

 Plac zabaw dla dzieci- Podlesie Rabsztyńske 537 (0.84%) 



Zadanie Liczba punktów: 

 Parklet obok Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Olkuszu 
520 (0.81%) 

 Ruch to zdrowie!- zachęcenie mieszkańców sołectw: 

Sieniczno, Olewin i Wiśliczka do prowadzenia zdrowego 

trybu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych 

515 (0.8%) 

 Plac rekreacyjno- gimnastyczny na wolnym powietrzu 

typu siłownia fitness na osiedlu Wschód 
488 (0.76%) 

 Mini siłownia na wolnym powietrzu „Plac zabaw” 

w Wiśliczce 
481 (0.75%) 

 III bieg uliczny „Srebrna Dziesiątka”- III Memoriał 

Kazimierza Chechelskiego 
297 (0.46%) 

 Pozyskanie funduszy na zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego - Kosmolów 
258 (0.4%) 

 


