
POLESIE 

OSIEDLE  ZŁOTNO 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0062ZL 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki Miejskiej Filii nr 31 na Złotnie. 
Ul. Garnizonowa 38. 
Zadanie przewiduje zakup ok. 170 książek i 100 
audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej Filii nr 
31 czyli Złotnianej Biblioteki. 
Nie dotyczy. 

6 500,00 

2. P0118ZL 

Wybieg dla psów. 
Ul. Kusocińskiego przy Armii Krajowej - górka śmieciowa, 
działka P25-198/94. 
Wybieg przeznaczony dla psów. Ogrodzony teren                  
z podwójną furtką, która ma zabezpieczać psa przed 
ucieczką z terenu. Na terenie wybiegu będą ławki, kosze na 
odchody wraz z aplikatorem woreczków. Przeszkody typu 
agility dla psów (kładka, hopki z regulacją, obręcze 
przeskoków, slalom, tunel). 
Ogólnodostępne dla właścicieli psów. 

63 000,00 

3. P0021ZL 

Oświetlenie ulic na Złotnie. 
Ul. Rąbieńska, ul. Obronna 
Wymiana i zainstalowanie nowych opraw 
oświetleniowych LED na istniejących słupach sieci 
elektroenergetycznej na ul. Rąbieńskiej 12 szt.                        
i ul. Obronnej 5 szt. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

75 000,00 

4. P0077ZL 

Plac zabaw dla dzieci i dorosłych przy budynku 
mieszczącym przychodnię i bibliotekę na Złotnie. 
Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści 
się przychodnia, biblioteka i świetlica dla 
niepełnosprawnych. 
Zorganizowanie i wyposażenie miejsca zabaw, 
odpoczynku oraz miejsca ćwiczeń dla okolicznych 
mieszkańców oraz korzystających z przychodni, biblioteki 
i świetlicy dla niepełnosprawnych. Elementy do ćwiczeń     
i zabawy powinny być zamontowane na terenie trawnika 
od strony ul. Partyzantów i wtopione w istniejącą zieleń. 
Na wyposażenie powinny składać się: zestaw do zabaw dla 
dzieci ze zjeżdżalniami, drabinkami i przeplotniami, stolik 
betonowy do gry, dwie ławki betonowe, masażer 
podwójny wolnostojący, biegacz wolnostojący, orbitek 
wolnostojący, wahadło pojedyncze+ twister, odpowiednie 
nawierzchnie pod przyrządy i zestaw dla dzieci. 
Zadanie ogólnodostępne, przez cały rok w godzinach 
określonych w regulaminie placu zabaw. 

78 000,00 
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5. P0210ZL 

Mikrogranty aktywizujące mieszkańców Złotna             
w dziedzinie kultury, sportu oraz edukacyjne. 
Osiedle Złotno. 
Zadanie polega na działaniach animujących społeczność 
Złotna oraz na przeprowadzeniu konkursu na mikrogranty 
do 3000 zł. Działania w konkursie obejmą pracę 
animacyjną, przygotowanie spotkań informacyjnych oraz 
wsparcie animatora w czasie planowania i realizacji 
inicjatyw, przeprowadzenie i obsługę konkursu 
grantowego. 20 mikrograntów po maksymalnie 3000 zł, 
do realizacji od marca do listopada 2019 r. Dla grup 
nieformalnych wraz z organizacją pozarządową, dla 
organizacji pozarządowych. 
Wnioski mogą składać grupy nieformalne i organizacje 
pozarządowe. Wszyscy mogą także skorzystać                        
z warsztatów prowadzonych przez specjalistów uczących 
jak rozpoznawać potrzeby mieszkańców Osiedla. 

84 000,00 

6. P0052ZL 

Interaktywne pracownie - językowa i matematyczna   
w SP 169. 
Ul. Napoleońska 7/17. 
Celem zadania jest rozwijanie wśród uczniów 
zainteresowania nauką języków obcych i matematyką.     
Na potrzeby zadania chcemy zakupić nowoczesny sprzęt 
multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
Zadanie obejmuje: -) wyposażenie pracowni językowej 
(tablica interaktywna, rzutnik i nagłośnienie zewnętrzne, 
multibox cyfrowy, laptop, tablica suchościeralna, stoliki, 
krzesła, biurka, inne meble -) wyposażenie pracowni 
matematycznej (laptop, interaktywne pomoce 
dydaktyczne, tablica suchościeralna, stoliki, krzesła, 
biurko, fotele, inne meble -) remont sali językowej                
i matematycznej ( malowanie ścian, wymiana podłogi, 
montaż rolet, wymiana oświetlenia). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie      
SP nr 169. 

119 500,00 

7. P0138ZL 

Oświetlenie ul. prof. W. Deca na Złotnie. 
UL. prof. W. Deca 
Celem inwestycji jest zainstalowanie oświetlenia ulicznego 
(lamp ledowych) na ul. Deca- instalacja 2 opraw 
oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych 
na początku ulicy oraz wykonanie oświetlenia ulicznego 
(lampy ledowe) na dalszej części ulicy - od nr 10 do końca 
ulicy (ok. 400 m). Realizacja tego projektu zapewni 
bezpieczeństwo osobom poruszającym sie po drodze 
wieczorem. Lampy w odstępach ok. 40 m - przewidywana 
ilość: 10 sztuk plus 2 oprawy oświetleniowe ( na słupach 
energetycznych). 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

124 000,00 
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8. P0103ZL 

Pojazd przystosowany do ratownictwa 
poszukiwawczo-technicznego dla OSP Nowe Złotno. 
Ul. Płatowcowa 8. 
Zakup i przystosowanie dziewięcioosobowego pojazdu       
o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony typu 
"bus" do przewozu osób z pojemną przestrzenią 
bagażową. Przystosowanie pojazdu polegałoby na jego 
oznakowaniu według wytycznych straży pożarnej, 
wyposażenie pojazdu w radiotelefon przewoźny cyfrowy 
oraz zamontowaniu sygnalizacji świetlno-dźwiękowej 
przeznaczonej do pojazdu uprzywilejowanego. 
Nie dotyczy. 

160 000,00 

9. P0022ZL 

Przystanki na ul. Rąbieńskiej. 
Wybrane przystanki na ul. Rąbieńskiej na odcinku od        
ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej. 
Ustawienie nowych wiat wraz z remontem nawierzchni 
peronów przystanków komunikacji miejskiej,                        
w możliwych do realizacji lokalizacjach w pasie drogowym 
ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. 
Szczecińskiej. Przystanki nr: 1545, 1547, 1544, 1836, 
1543, 1569, 1550. 
Zadanie ogólnodostępne. 

210 000,00 

10. P0039ZL 

Park na Górce Retkińskiej. 
Teren zielony przy skrzyżowaniu Juszczakiewicza, 
Kusocińskiego - kwartał Juszczakiewicza, Kusocińskiego, 
Konstantynowska, Ogród Botaniczny. 
Utworzenie alejki wzdłuż południowej strony górki, od 
istniejącej ścieżki przy ogródkach rekreacyjnych do 
parkingu przy Juszczakiewicza. Alejka przepuszczalna 
glinowo-żwirowa 750 m² długość 450 m. Altanka z bali        
i grill parkowy w obecnym miejscu grillowym, ławki z bali 
wzór zastosowany na Lublinku, kosze. Miejscowy plan 
zagospodarowania dla Górki Retkińskiej, poprzedzony 
zbieraniem pomysłów za pomocą portalu Vox Populi. 
Obszar powinien pozostać terenem zielonym. 
Zadanie będzie ogólnie dostępne. 

313 500,00 

 


