ZADANIA DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
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Poprawa dostępności dworca kolejowego oraz Powiatowego Centrum Usług Medycznych dla pasażerów
komunikacji miejskiej
Tereny rekreacyjno - sportowe na Prostej
Wielofunkcyjne boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną wraz z bieżnią lekkoatletyczną
i siłownią zewnętrzną, wybudowane na terenie obecnego, będącego w złym stanie technicznym
kompleksu sportowego Zespołu Szkół Mechanicznych
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach
"MIĘDZYSZKOLNY KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY UROCZYSKO"przy Szkole Podstawowej nr 27
im. K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P. Ściegiennego - przy ul. Marszałkowskiej
"KORT TENISOWY" przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym
im. ks.P. Ściegiennego - przy ul. Marszałkowskiej
JASNA gra w centrum - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Jasnej w Kielcach
Budowa parkingu dla 40 samochodów osobowych na Osiedlu "Ślichowice II" wraz z niezbędną
infrastrukturą
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 przy ulicy Zgoda
Centrum Kieleckich Inicjatyw Obywatelskich - remont budynku Zamkowa 4
Utwardzenie dziedzińca znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach między II i III
pawilonem
Zespół boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach
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Miejsce do gry w piłkę wyposażone w nową nawierzchnię i ogrodzenie przy ul. Urzędniczej - lokalizacja
na terenie istniejącego boiska asfaltowego
Budowa Wybiegu dla psów
Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej dla dorosłych i dzieci na terenie Szkoły
Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach przy ul.Krzemionkowej 1, wyposażonego
w urządzenia do ćwiczeń, ławki i stoliki do gier planszowych oraz zieleń
Nowoczesny plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach
OGRÓD ZABAWY - Rewitalizacja Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 43.
Ułożenie chodnika wzdłuż części ulicy Brzozowej
Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20mx10m przy Zespole Szkół
Ekonomicznych w Kielcach
Miejsca parkingowe dla rodziców dzieci z przedszkola oraz mieszkańców Malikowa. Stojaki na rowery.
"Magiczny Ogród - Pozwólmy się dzieciom bawić" - budowa i modernizacja placu zabaw dla
przedszkolaków i mieszkańców Malikowa i okolic. Powiększenie placu zabaw, poprawienie
bezpieczeństwa poprzez wymianę ogrodzenia i bramy.
Plac zabaw z piaskownicą "RAJ GAGATKA" dla najmłodszych na podłożu poliuretanowym przy Szkole
Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy
ul.Marszałkowskiej
Budowa OŚRODKA REKREACYJNEGO przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum
Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowskiej
Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Słabosłyszących i Niesłyszących
Budowa placu z urządzeniami do ćwiczeń street workoutu na os. "Ślichowice II"
Budowa równoległych miejsc parkingowych po stronie Przedszkola Samorządowego nr 31 ul.Dąbrówki
38 oraz parkingu prostopadłego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Bolesława Chrobrego wraz
z remontem chodnika i ustanowieniem przejścia dla pieszych
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Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rozbudowa infrastruktury - budowa utwardzonego placu
wielofunkcyjnego wraz z miejscem rekreacji na terenie SP nr 23 - ul. Łanowa 68 - dzielnica Dyminy
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wokół budynku PS Nr 35 w Kielcach: 1) wykonanie
ogrodzenia; 2) wymiana chodnika na kostkę brukową; 3) przebudowa schodów; 4) budowa podjazdu dla
niepełnosprawnych
Strefa zabaw i aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Parku leśnym Na Stadionie
Centrum Kieleckich Inicjatyw Obywatelskich - adaptacja wnętrz Zamkowej 4
"Sportowy Spot dla dzielnicy Herby"
Północe Śródmieście bezpieczne i wygodne dla pieszych - Starodomaszowska, Niska, Szpitalna,
Kościuszki
Nasadzenie zieleni i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach
Doposażenie infrastruktury ogólnodostępnych boisk znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej
nr 15 w Kielcach - montaż piłkochwytów za bramką boiska do piłki nożnej oraz przebudowa ciągów
komunikacyjnych
Plac zabaw i teren rekreacyjny - Dąbrowa.
JASNA pełna dobrych wrażeń - budowa sensorycznego placu zabaw i rehabilitacji przy ul. Jasnej
w Kielcach
Modernizacja głównego boiska polegająca na wybudowaniu oświetlenia i postawieniu piłkochwytów
za bramkami
Rozbudowa Sali koncertowej na Bazie Zbożowej
PLAC SPORTOWO REKREACYJNY "NA WSPÓLNEJ" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 12 W KIELCACH
Czarnów - wspólny plac zabaw. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 przy
ul.Chałubińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.
"Kraina malucha" - plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 28 ul. Różana 12
Budowa siłowni plenerowej na terenie szkoły wraz z modernizacją terenu wokół siłowni, monitoringiem
i oświetleniem.
NOWE MIEJSCA PARKINGOWE ŚLICHOWICE I
"Plac Zabaw w Zielonym Ogrodzie" - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 9
w Kielcach - dla wszystkich dzieci przedszkolnych oraz mieszkańców osiedla "Uroczysko"
Budowa placu zabaw dla dzieci i mini siłowni "Na Słowiku". Elementy placu zabaw: zestaw zabawowy,
huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”, bujaki, karuzela z siedziskami, ściana wspinaczkowa,
piaskownica. Siłownia zew.: steper, orbitrek, biegacz, rowerek, wioślarz.

