
 

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO GMINY I MIASTA NISKO NA ROK 2017, NA KTÓRE 

MOŻNA ODDAĆ GŁOS 

 

1. Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi. 
Projekt ma na celu wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej L=120 m. Szerokość drogi 3,5 m 

wraz z utwardzonym poboczem 2x0,5 m z tłucznia.  

ZADANIE NUMER 1 

 

2. Plac Polskiego Sierpnia – miejscem wspomnień i spotkań wielopokoleniowych. 
Projekt zakłada poprawienie wizerunku osiedla umożliwiając korzystanie z naturalnych uroków terenu w sposób 

aktywny i bezpieczny, daje możliwość czczenia placu jako miejsca pamięci, gdzie zaczęło się osadnictwo 

w Podwolinie oraz nastąpiło jej wyzwolenie z rąk okupanta. Ponadto projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności 

i bezpieczeństwa terenu poprzez inwestycję w infrastrukturę rekreacyjno-sportową. W ramach projektu 

zaplanowano posadzenie – 5 drzew upamiętniających pierwszych osadników, zamontowanie tablicy 

informacyjnej, wybudowanie alejek z kostki brukowej, zamontowanie 6 ławek do odpoczynku, koszy na śmieci 

oraz montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej (plenerowej). W wyniku realizacji projektu zostanie zapewniony 

dostęp do atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni, umożliwiającej spędzanie czas wolnego w sposób aktywny, 

w szczególności dla młodzieży i osób starszych poprzez siłownię zewnętrzną. Profesjonalna siłownia na świeżym 

powietrzu oddziaływać będzie jako przyjazne i bezpieczne miejsce zachęcające do aktywnego spędzania czasu; 

wzmocnienie kondycji fizycznej; zapewnienie miejsca dostępnego dla każdego, które zapewni rozwój społeczny 

i fizyczny. Zaproponowany plac będzie miejscem odpoczynku i relaksu dla mieszkańców. Dobór rodzajów 

infrastruktury uwzględniający różne grupy wiekowe stworzy możliwość międzypokoleniowej integracji 

społeczności lokalnej.  

ZADANIE NUMER 2 

 

3. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 10629R na odcinku 0+0538,29 km w Zarzeczu.  
Realizacja zadania będzie polegać na remoncie części ul. Sosnowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej 

i utwardzenie pobocza.  

ZADANIE NUMER 3 

 

4. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na Filię Biblioteczną w Nowosielcu.    
Projekt dotyczy zagospodarowania pod potrzeby filii biblioteki budynku gminnego (po byłej aptece) 

w Nowosielcu. Projekt obejmuje dostosowanie pomieszczeń na czytelnię (zakup gablot, regałów, stolików); 

wypożyczalnię (zakup księgozbioru, mebli, regałów, audiobooków, filmów, tablic informacyjnych); salę 

komputerowo-multimedialną (zakup komputera wraz z oprogramowaniem, projektora, ekranu, mebli); magazyn 

zbiorów (zakup regałów); kącik malucha (zakup mebli i innych akcesoriów); hol wystawowy (zakup gablot); 

szatnię (zakup wieszaka) oraz wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.  

ZADANIE NUMER 4 

 

5. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia publicznego na placu sportowo-rekreacyjnym 

na osiedlu Malce.  
Projekt obejmuje wykonanie ogrodzenia placu wraz z ogrodzeniem zabezpieczającym słup elektryczny średniego 

napięcia z transformatorem oraz budowę miejsc parkingowych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników tego terenu oraz zmniejszy stopień dewastacji mienia i wyposażenia.   

ZADANIE NUMER 5 

 

6. Poprawa infrastruktury przy ul. Błonie w Wolinie.  
Wykonanie drogi dojazdowej - tłuczniowej do pól na Błoniu oraz utwardzenie odcinka ul. Błonie. Zadanie 

obejmuje przygotowanie projektu drogi wraz z rowem i przepustem, wykonanie drogi rolniczej tłuczniowej 

o długości 300 m, remont drogi rolniczej o długości 129 m, wykonanie 65 m rowu i przepustu. 

ZADANIE NUMER 6 


