BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
– TO TWÓJ BUDŻET!
W OBSZARZE „GROCHÓW KINOWA” dzielnicy PRAGAPOŁUDNIE m.st. Warszawy można zagłosować
na następujące projekty LOKALNE:
L.p.

1

Nazwa projektu

Chodnik na skwerze przy Walewskiej 3

Lokalizacja

Koszt
realizacji

Wymiana chodnika zniszczonego przez przerośnięte korzenie wyciętych drzew

odcinek chodnika wzdłuż budynku Walewska 3 od
strony skweru

16 800,00 zł

110 000,00
zł

Krótki opis propozycji projektu

2

Remont chodnika wzdłuż ul. Kinowej (w drugiej linii
zabudowy)

Remont chodników w rejonie budynków przy ul. Kinowej 8,10,12,16,18, Suchodolska
2b, Walewska 1,2,i ul. Rozłucka oraz skweru

remont chodników w rejonie budynków przy ul.
Kinowej 8,10,12,16,18, Suchodolska 2b,
Walewska 1,2,i ul. Rozłucka oraz skweru i
instalacja ławek w tym rejonie w łącznej ilości 6
szt.

3

Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych,
rewitalizacja zieleni, ul. Rozłucka 3

Ułożenie kostki brukowej na terenie przyległym do budynku Rozłucka 3, rewitalizacja
terenów zielonych

wokół budynku Rozłucka 3

70 000,00 zł

4

Latarnie parkowe (ul. Walewska3,5,5a i ul.
Suchodolska 4a, 4b)

Projekt przewiduje doświetlenie niskimi latarniami parkowymi przestrzeni pomiędzy
budynkami Walewska 3,5,5a oraz Suchodolska 4a i 4b, będącej ważnym dla
mieszkańców ciągiem komunikacyjnym

rejon pomiędzy budynkami Walewska 3,5,5a i
Suchodolska 4a, 4b

48 000,00 zł

5

Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych,
rewitalizacja zieleni, ul. Kinowa 4

Ułożenie kostki brukowej na terenie przyległym do budynku Kinowa 4, rewitalizacja
terenów zielonych

wokół budynku Kinowa 4

70 000,00 zł

6

Zamontowanie spowalniaczy na ulicy
Międzyborskiej przy Szkole Podstawowej nr 120 z
Oddziałami Integracyjnymi

Zamontowanie dwóch spowalniaczy na ul. Międzyborskiej przy Szkole Podstawowej
nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Międzyborska rejon ul. Cyraneczki i Spalinowej

6 000,00 zł

7

Skwerek Berek - modernizacja

Modernizacja placu zabaw na skwerze w rejonie ul. Rozłuckiej, Turbinowej,
Sygietyńskiego, celem podniesienia atrakcyjności terenu

rejon ul. Rozłuckiej, Turbinowej i Sygietyńskeigo

81 180,00 zł

8

Wymiana chodnika przy ul. Wąwolnickiej 4

Wymiana ok.70 metrowego odcinka chodnika przy ul. Wąwolnickiej 4, od strony ul.
Rozłuckiej w kierunku ul. Międzyborskiej

ul. Wąwolnicka 4, od ul. Rozłuckiej w kierunku ul.
Międzyborskiej

14 000,00 zł

9

Parking dla Przedszkola nr 235 przy ul.
Chroszczewskiej 3/5

Wynajęcie 5 miejsc parkingowych dla Przedszkola nr 235 przy Chroszczewskiej

ul. Chroszczewska 3/5

13 200,00 zł

10

Rewitalizacja placu przy Kinowej 12

Rewitalizacja placu pomiędzy budynkiem Kinowa 12, a jezdnią ul. Kinowej

asfaltowy plac na wysokości budynku Kinowa 12,
od strony jezdni ul. Kinowej

24 000,00 zł

11

Zakup nowych książek dla czytelni 50 przy ul.
Rozłuckiej

Wzbogacenie księgozbioru o nowości wydawnicze

Biblioteka Publiczna- Czytelnia nr 50 przy
ul.Rozluckiej 11a

3 200,00 zł

12

Ławki na Skwerek Berek (ul. Rzołucka, ul.
Turbinowa, ul. Sygietyńskiego)

Montaż ławek w ilości 3 szt., w północnej części skweruod ul. Sygietyńskiego

skwer pomiędzy ul. Rozłucką, Turbinową,
Sygietyńskiego

2 970,00 zł

13

Chodnik do Rejonowej Przychodni Zdrowia (ul.
Sygietynskiego)

Remont chodnika zapewniajacego dojście do SZLO Przychodni nr 8 przy ul.
Sygietyńskiego 3

chodnik bezpośrednio przylegający do budynku
Przychodni przy ul. Sygietyńskiego 3

8 000,00 zł

14

Bramki do futbolu dla najmłodszych (Skwerek
Berek)

Montaż mini bramek piłkarskich dedykowanych dla najmłodszych graczy w wieku
przedszkolnym z jednoczesnym wydzieleniem przestrzeni do gry w piłke nożną

"Skwerek Berek" pomiędzy ul.Rozłucką,
ul.Turbinową i ul.Sygietyńskiego, pomiędzy
plenerową silownią i bocznym chodnikiemw
południowej częsci skweru

2 500,00 zł

15

Instalacja ławek przy Kinowej 12

Montaż ławek w ilości 2 szt., na placu pomiędzy budynkiem Kinowa 12, a jezdnią ul.
Kinowej

asfaltowy plac przed budynkiem Kinowa 12

1 980,00 zł

16

Zakup TV, anteny i drukarki dla Klubu Seniora nr 4

Zakup TV LED 32", drukarki oraz anteny na potrzeby działalności Klubu Seniora
działającego przy ul. Sygietyńskiego 7

zakup TV LED 32", drukarski oraz anteny na
potrzeby działaności Klubu Seniora działającego
przy ul. Sygietyńskiego 7

1 390,00 zł

17

Nasadzenie krzewów ligustra (ul. Kinowa 16)

Nasadzenie Ligustrów wokół budynku Kinowa 16 w miejsce zniszczonych krzewów

wokół trawnika okalającego budynek Kinowa 16
oraz pomiędzy budynkiem i chodnikiem

1 320,00 zł

pomieszczenie wykorzystywane przez Radę
Osiedla Grochów Kinowa oraz Koło Emerytów i
Rencistów

5 000,00 zł

18

Kurs języka migowego - 1 stopnia

Kurs języka migowego dla mieszkańców osiedla Grochów-Kinowa

19

Rewitalizacja artystyczna Grochów Kinowa / Mini
Park Rzeźby "Kinowa"

Ustawienie miejskiej instalacji artystycznej na działce trawiastej miedzy budynkami
przy ul. Kinowej, mające na celu ozywienie przestrzeni publicznej i podniesienie jej
atrakcyjności.

plac w rejonie budynku Suchodolska 2b

35 000,00 zł

20

Plany lubią zmiany - testy predyspozycji
zawodowych dla uczniów liceum

Testy adresowane do uczniów klas II LO zlokalizowanych na Pradze- Południe, na ich
podstawie dyplomowany psycholog oraz doradca zawodowy tworzą profil
psychologiczny nastolatka, wskazując kierunki studiów, które powinien rozważyć,
wedle swoich własnych możlwiości i predyspozycji.

XLVII LO im.Stanisława Wyspiańskiego

15 153,52 zł

21

Infrastruktura

Wymiana nawierzchni jezdni-cała konstrukcja, budowa parkinguod podstaw z
podbudową i wykończeniem kostką bauma, załatanie dziury na chodniku.

ul. Sygietyńskiego 8

97 166,40 zł

22

Zabudowa chodnika przy wejściu do budynku
Kirasjerów 4b

Projekt zabudowy chodnika przy wejściu do klatek schodowych budynku Kirasjerów
4b

chodnik położony prostopadle do
wewnetrznejulicy osiedlowej

10 000,00 zł

23

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

Zbudowanie miejsc dla owadów

ul. Kinowa, ul. Walewska,ul. Rozłucka,
ul.Sygietyńskiego,

24

Remont chodnika pomiędzy Kinową 16 a Kinową 18

Położenie nowego chodnika z kostki brukowej w miejscu zniszczonego chodnika
asfaltowego

chodnik pomiędzy budynkami Kinowa 16 i 18

168,00 zł

18 400,00 zł

Koszt
eksploatacji

ok.200 zł/rocznieokresowa
wymiana siatek

10 zł / rocznie
konserwacja
domku i tablicy

