
 

Lista zadań przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa w 2019 roku 

 

Numer 

zadania 

Nazwa/tytuł zadania Szacunkowy 

koszt 

projektu 

Opis zadania 

1 Sportowy Miechów 

 

147 214,00 zł  Rozwój infrastruktury sportowej w Miechowie poprzez: oświetlenie oraz doposażenie 

boiska i kortu przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z założeniem monitoringu na obiekcie.  

2 

 

Saunarium - pomysł 

na zdrowie i relaks      

180 000,00 zł    Zadanie ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej wraz z poszerzeniem  

i ujednoliceniem oferty saunarium w Miechowie (Centrum Kultury i Sportu- Kryta 

Pływalnia). Pozwoli to na korzystanie z walorów prozdrowotnych jakie dają kąpiele  

w saunach znacznie większej liczbie mieszkańców Gminy i Miasta Miechowa oraz 

podniesie świadomość mieszkańców w zakresie przeciwdziałania chorobom układu 

krążenia i oddechowego, kostno- stawowego i nerwowego.  

3 Bądź człowiekiem - 

kochaj zwierzęta! 

 

31 616, 35 zł Wyposażenie miasta Miechów w większą ilość koszy na psie odchody, przeprowadzenie 

paneli dyskusyjnych dla mieszkańców gminy Miechów - w tematach takich jak: 

zachowania emocjonalne psów podczas spacerów, wyjazdów na wakacje, pierwsza pomoc 

dla zwierząt, kary za znęcanie się nad zwierzętami, aspekty adopcyjne zwierząt ze 

schroniska. 

 

4 

 

 

Pasy 3D - bezpieczny 

pieszy 

 

50 600, 00 zł Wykonanie grafiki pasów 3 D (przejście dla pieszych) na drogach o małym natężeniu ruchu 

lub na drodze wewnętrznej. Odmalowanie pasów dla pieszych z użyciem powłoki 

świecącej. Zamontowanie progów zwalniających wyspowych na skrzyżowaniu ul. Szpitalna  

i ul. Powstańców 1863 roku.    

5 Modernizacja Boiska 

Wielofunkcyjnego  

180 000,00 zł Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Kolejowym  

w Miechowie, wyposażenie go w urządzenia dla różnego rodzaju gier, wymalowanie linii 

oraz budowa piłkochwytów.   

 

https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5048
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5052
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5052
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5069
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5069
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5070
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5070
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5071
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5071
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"Street Workout 

w Miechowie"   

 

60 258,40 zł Montaż na boiskach przyszkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie dwóch stacji 

do ćwiczeń kalistenicznych i tablicy informacyjnej z regulaminem. Zadanie dopuszczono 

warunkowo do głosowania. Do wniosku nie dołączono pozwolenia do dysponowania 

gruntem.   

7 Zadaszenie amfiteatru 

miejskiego  

70 500, 00 zł Zadaszenie sceny amfiteatru za pomocą lekkiej konstrukcji aluminiowej z paneli  

z tworzywa sztucznego o barwie przeźroczystej. Zadaszenie sektorów widzów typu  

nawisowego również z paneli z tworzywa sztucznego. Zaproponowane we wniosku 
koszty mogą nie pozwolić na wykonanie całego zakresu prac czyli zadaszenia sceny 

oraz sektorów. Zadanie dopuszczono warunkowo do głosowania. W ramach 

wnioskowanej kwoty możliwe jest wykonanie zmniejszonego zakresu tj. zadaszenie 

sceny oraz ewentualne wykonanie części zadaszenia sektorów. Wymaga opracowania 

dokumentacji projektowej.   
 

8 Chodnik oraz próg 

zwalniający przy 

Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Miechowie  

 

59 000, 00 zł Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa dzieci i pieszych korzystających z tego odcinka drogi, natomiast próg 

zwalniający przyczyni się do bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego 

 w tym miejscu.  

 

Lista zadań przyjętych do głosowania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa  

w 2019 roku 

Numer 

zadania 

Nazwa/tytuł zadania Szacunkowy 

koszt projektu 
Opis zadania  

1 FestMiechów 

 

20 000, 00  zł  W ramach zadania będzie zorganizowany koncert sławnej osoby. Prawdopodobnie będzie 

to artysta o pseudonimie scenicznym Smolasty. Po koncercie planuje się zorganizowanie 

afterparty z DJ. 

2 Świetlica miejska 

dla młodzieży - 

pozaszkolną 

przestrzenią czasu 

wolnego   

18 300, 00 zł Organizacja warsztatów tematycznych i spotkań dla młodzieży z terenu Gminy Miechów 

w budynku Domu Kultury.   

 

https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5073
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5073
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5072
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5055
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5055
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5055
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5055
https://miechow.budzet-obywatelski.org/panel/projects/preview/5055

