Zadania ocenione pozytywnie oraz dopuszczone do konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019
Lp. Nazwa zadania
1.

Wymiana pokrycia dachowego
(380 m²) wraz z niezbędną naprawą
więźby
dachowej
w domu parafialnym (dawnej
salce katechetycznej) przy ulicy
Wojciecha Korfantego w Prószkowie (dz. nr 1025 ) należącym
do Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Św. Jerzego w Prószkowie

Opis zadania

Lokalizacja zadania

Zabezpieczenie obiektu przed je- Prószków, przy ul.
go dalszą degradacją tj. wymiana Wojciecha Korfantepokrycia dachowego na głównej go (dz. nr 1025 )
części budynku (ok. 380 m²) wraz
z wymianą zdegradowanych elementów więźby dachowej, wymurowanie z cegły klinkierowej
komina, w części wystającej ponad poddasze, wraz z montażem
wyłazu kominiarskiego i ławy
kominiarskiej; otynkowanie ścian
murków wystających ponad dach
od strony wewnętrznej; wykonanie niezbędnych obróbek dekarsko – blacharskich przy kominie,
okapie; założenie nowego systemu orynnowania przy wykorzystaniu istniejących rur spustowych; założenie na dachu płotków śniegowych
Przywrócenie
funkcjonalności
obiektu przyczyni się do lepszego
zintegrowania społeczności lokalnej.

Szacunkowa
wartość brutto
99.978,42 zł

2.

Budowa placu zabaw dla dzieci i Zgodnie z obowiązującymi przepiwypoczynku rodzinnego
sami : wykonanie projektu, zakup
i montaż elementów placu zabaw, ławek i wykonanie ogrodzenia gwarantującego bezpieczeństwo dzieci. Wszystkie elementy
zabawowe, ich parametry techniczne muszą być zgodne z przepisami wynikającymi z normy PNEN- 1176-1

Plac Partnerstwa w
Prószkowie, pomiędzy
ul. Zamkową a pawilonem handlowym

100.000 zł

3.

Warsztaty umuzykalniające dla
dzieci oraz Koncert Świąteczny
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Kaprys

Ośrodek Kultury i
Sportu w Prószkowie,
Hotel Arkas w Prószkowie

50.000 zł

Warsztaty umuzykalniające mają
na celu wyksztalcenie nowego
pokolenia muzykującego , zasilającego zespoły muzyczne miasta i
gminy Proszków. Udział w warsztatach to szansa na rozwój muzyczny dla dzieci, które nie miały
jeszcze okazji spróbowania gry na
instrumentach muzycznych.
”Koncert Świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys”
wprowadzi mieszkańców Gminy
Prószków w klimat Świąt Bożego
Narodzenia. Zadanie przyczyni się
do rozpowszechnienia kultury na
terenie miasta i gminy Prószków
oraz ujawnienia lokalnego potencjału artystycznego młodego pokolenia.

ZADANIA ODRZUCONE
Lp.

Nazwa zadania

Uzasadnienie decyzji odrzucenia zadania

Z chwilą ogłoszenia listy zadań, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia zgodnie z obowiązującym
prawem akcji informacyjnej dotyczącej działań dopuszczonych do konsultacji.

