
LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH NEGATYWNIE
ZGŁOSZONYCH W RAMACH 5. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W RADOMSKU 

L.p. TYTUŁ PROJEKTU WARTOŚĆ
PROJEKTU

SKRÓCONY OPIS  PROJEKTU PLANOWANE
MIEJSCE

REALIZACJI 

ETAP
WERYFIKACJI 

1.
Budowa boiska do

siatkówki i koszykówki
przy PSP 10

85.000,00 zł
Projekt przewiduje wykonanie poliuretanowej nawierzchni istniejącego boiska
do siatkówki i koszykówki o wymiarach 30 m x 17 m. Celem realizacji tego
projektu  jest  stworzenie  optymalnych  warunków  do  uprawiania  sportu  dla
mieszkańców naszego  miasta.  Siatkówka  i  koszykówka  są  po  piłce  nożnej
najczęściej  uprawianym  sportem  masowym  w  naszym  kraju.  Uprawianie
sportu  daje  mieszkańcom  Radomska  możliwość  spędzenia  aktywnie  czasu
wolnego  i  zapobiega  uzależnieniom  wśród  dzieci  i  młodzieży.
Projekt jest kierowany do mieszkańców Radomska w każdym wieku, zarówno
kobiet jak i mężczyzn. Boisko znajduje się na terenie szkoły, z którego można
korzystać również po godzinach pracy placówki. 

PSP nr 10 
97-500 Radomsko 
ul. Makuszyńskiego

25 

Zweryfikowano 
negatywnie pod 
względem formalnym. 
Zgodnie z  § 1 lit ,,f'' 
załącznika do uchwały Nr 
VI/66/19  Rady Miejskiej w 
Radomsku z dnia 24.04.2019 r.
projektodawcami nie mogą być
radni samorządowi oraz 
członkowie Zespołu 
Konsultacyjnego ds. Budżetu 
Obywatelskiego.

2.
,,Budowa boiska
treningowego na

stadionie miejskim'' 

749.000,00 zł Projekt zakłada budowę boiska ze sztucznej trawy o wymiarach 90 m x 35 m.
Pika nożna jest sportem masowym uprawianym przez ludzi w różnym wieku, 
zarówno pe mężczyzna jak i kobiety, a sport wpisuje się w działania przeciw 
uzależnieniom i promowanie zdrowego stylu życia. Na chwilę obecną brak jest
w Radomsku boisk o sztucznej nawierzchni. Budowa proponowanego boiska 
pozwoli mieszkańcom naszego miasta trenować, rozgrywać mecze i turnieje 
nawet w okresie zimowym. 

Radomsko 
ul. Brzeźnicka 26 

"STADION
MIEJSKI"

Właściciel : Miasto
Radomsko Zarządca :
MOSIR Radomsko 

Zweryfikowano 
negatywnie pod 
względem formalnym. 
Zgodnie z  § 1 lit ,,f'' 
załącznika do uchwały Nr 
VI/66/19  Rady Miejskiej w 
Radomsku z dnia 24.04.2019 r.
projektodawcami nie mogą być
radni samorządowi oraz 
członkowie Zespołu 
Konsultacyjnego ds. Budżetu 

Obywatelskiego. 
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