Wnioski do KBO 2019 - odrzucone i negatywne
L.P.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Skrócony opis

Koszt zdania

Wydział
opiniujący

1. Joanna Sznajder

Stoi na stacji Lokomotywa…

Projekt zakłada zakupienie i transport do Konina niekoniecznie
sprawnej technicznie, niedużej lokomotywy wąskotorowej, a po jej
ewentualnym remoncie (odmalowaniu, jeżeli takie byłoby konieczne)
wyeksponowanie jej na gruncie miejskim w niedalekiej okolicy
dworca kolejowego w Koninie. Przed laty taka właśnie
"wąskotorówka" cieszyła oko podróżnych oraz budziła nieskrywane
zainteresowanie najmłodszych, a obecnie byłaby ciekawym
elementem wizualnego wystroju miasta w niezaprzeczalnie
związanym z koleją rejonie Konina.

99 990,00 zł Wydział Rozwoju
Gospodarczego

2. Stefan Dobrecki

Darmowy przewóz rowerów
autobusami MZK

Możliwość bezpłatnego przewozu rowerów autobusami MZK, bez
zgody prowadzącego.

3. Dorota Moks

Drogowa sygnalizacja
świetlna na przejściu dla
pieszych

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy przystanku
autobusowym (Kleczewska - Międzylesie). Na ulicy Kleczewskiej
występuje duże natężenie ruchu w związku z czym bardzo trudno
przejść przez pasy, jest bardzo niebezpiecznie szczególnie dla dzieci.
Sygnalizacja świetlna na żądanie bardzo poprawiłaby sytuację.

30 000,00 zł Wydział
Gospodarki
Komunalnej Zarząd Dróg
Miejskich

4. Krzysztof Polerowicz

Modernizacja łaźni, łazienek
oraz remont szatni i
pomieszczeń socjalnych przy
sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 4 ul.
Błaszaka

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji i remontu
pomieszczeń łaźni, łazienek oraz remont szatni i pomieszczeń
socjalnych przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w
Koninie.

95 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

100 000,00 zł Wydział
Gospodarki
Komunalnej

5. Robert Szmagaj

Nowy plac zabaw dla
Projekt obejmuje zakup i montaż nowych atestowanych urządzeń
Przedszkola "Kubuś Puchatek" placu zabaw takich jak: zjeżdżalnia, huśtawki wagowe, aktywne
nr 12 w Koninie
ścianki, piaskownice z pokrowcami, domek do zabawy, ścieżki
funkcyjne, tunel itp. na terenie Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12
znajdującego się na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 42 w Koninie.

6. Maciej Kotwas

Zakup pomocy naukowych dla
KONIŃSKIEGO CENTRUM
NAUKI -Fikusowa 8, 62-510
Konin

Konińskie Centrum Nauki to miejsce, w którym nie ma znaczenia co
wiesz, ale to czego chcesz się dowiedzieć. Tutaj samodzielnie
odkrywasz tajniki nauki - jesteś tu nauczycielem, uczniem i
eksperymentatorem. Możesz prowadzić doświadczenia, obserwacje,
projekty badawcze, korzystać z interaktywnych pomocy naukowych,
instrumentów badawczych, wsparcia ze strony animatorów. Oddając
głos na projekt wspierasz zakup nowych pomocy naukowych dla
Centrum.

7. Paweł Kawka

Budowa szatni kontenerowej
na terenie boiska sportowego
Szkoły Podstawowej nr 7 w
Koninie w ramach zadania
Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego - PROCEDURA
ORGANIZACJI I BUDOWA
SZATNI KONTENEROWEJ DLA
ZESPOŁU BOISK pn. "ZAPLECZE
SOCJALNE DLA ORLIKÓW"

Celem projektu jest wybudowanie kontenerowego zaplecza
socjalnego dla obiektów - zespołu boisk "Orlika" przy Szkole
Podstawowej nr 7 pn.: "ZAPLECZE SOCJALNE DLA ORLIKÓW". W
projekcie przewidziane jest postawienie kontenerowego
pomieszczenia socjalnego z sanitariatami dla użytkowników zespołu
boisk, z pomieszczeniem dla nadzorujących obiekt. Uwzględnić należy
możliwość korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.
Projekt pod nazwą: "ZAPLECZE SOCJALNE DLA ORLIKÓW"

75 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

100 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

60 000,00 zł Wydział Rozwoju
Gospodarczego

8. Kazimierz
Zajączkowski

Samochód typu BUS - 9-cio
osobowy służący do
bezpiecznego przewozu dzieci
i młodzieży na zawody,
zgrupowania sportowe,
treningi kolarskie w kraju i za
granicą.

Samochód typu BUS - 9-cio osobowy służący do bezpiecznego przewozu
dzieci i młodzieży na zawody, zgrupowania sportowe, treningi
kolarskie w kraju i za granicą. Samochód zostanie wyposażony w
specjalistyczny bagażnik do przewozu kół i rowerów wyścigowych:
szosowych i torowych. Klub nie posiada sponsora strategicznego a z
otrzymanej dotacji z Miasta Konin i Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu może przeznaczyć wyłącznie na szkolenie dzieci i młodzieży w
wieku 11-23 lat. Nie wolno wykorzystywać tych dotacji na zakup
samochodu. Klub nie pobiera opłat za szkolenie. Zapewnia udział w
zawodach (transport, noclegi, wyżywienie i opłaty startowe)
krajowych, wojewódzkich, Pucharach i Mistrzostwach Polski w
kolarstwie szosowym i torowym.

95 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

9. Anna Gontkiewicz

Cykl wykładów na temat
edukacji ekonomicznej i
zasad gospodarowania
domowym budżetem.

Cykl wykładów na temat edukacji, ekonomicznej i zasad
gospodarowania domowym budżetem dla mieszkańców Konina.

80 000,00 zł Wydział Spraw
Społecznych

10. Anna Gontkiewicz

Cykl wykładów dla młodzieży z Cykl wykładów dla młodzieży z Konina na temat zagrożeń w sieci.
Konina na temat zagrożeń w
sieci.

80 000,00 zł Wydział Spraw
Społecznych

11. Anna Gontkiewicz

Zajęcia dla dzieci z zakresu
animacji kulturalnej i zabaw
edukacyjnych

Zajęcia dla dzieci z zakresu animacji kulturalnej i zabaw edukacyjnych.
(dla wszystkich chętnych)

80 000,00 zł Wydział Kultury

12. Anna Gontkiewicz

Cykl wykładów na temat
podstaw prawa dla
mieszkańców Konina

Cykl wykładów na temat podstaw prawa dla mieszkańców Konina.

60 000 00 zł

Wydział Spraw
Społecznych

13. Anna Gontkiewicz

Cykl wykładów na temat
podstaw w psychologii ,
rozwiązywania konfliktów
rodzinnych i radzenia sobie w
trudnych sytuacjach
życiowych.

Cykl wykładów na temat podstaw w psychologii, rozwiązywania
konfliktów rodzinnych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych dla mieszkańców Konina.

80 000 ,00 zł Wydział Spraw
Społecznych

14. Magdalena
Kopczyńska

"Budzimy zmysły - zajęcia
wspierające rozwój dzieci w
wieku 0-10 lat prowadzone
przez Fundację "Wiosna w
Sercu" indywidualna terapia z
pedagogiem specjalnym dla
dzieci z zaburzeniami
rozwoju"

Celem projektu jest pobudzenie dzieci w wieku 0-10 lat do twórczego
myślenia, rozbudzenie wszystkich zmysłów poprzez zajęcia
sensoryczno-plastyczne, badawcze, warsztatowe, ruchowe włączając
do tych działań rodziców, opiekunów i seniorów. W szczególnych
przypadkach przez cały rok oferowana będzie stała indywidualna
terapia pedagoga specjalnego dla dzieci, u których rodzice zauważają
problemy rozwojowe. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez
doświadczonych animatorów i specjalistów Fundacji "Wiosna w
Sercu" którzy na co dzień pracują z dziećmi.

35 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

15. Joanna Antczak

Modernizacja placu zabaw
przy Przedszkolu nr 11
"Pentliczek" w Koninie
ul.Sosnowa 8

Atrakcyjny, kolorowy i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych dzieci.
Wyposażony w urządzenia sprawnościowe dla dzieci od 1 do 8 lat,
rozwijające sprawność fizyczną, koordynację ruchową i wzrokową,
sprawność manualną całego ciała. Plac z elementami do nauki
matematyki i języka polskiego, ale przede wszystkim do wspaniałej
radosnej i niekończącej się zabawy na powietrzu. Otwarty dla dzieci w
godzinach pracy przedszkola.

70 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

16. Karolina Zawierucha

"Nasze wymarzone wakacje"

Projekt "Nasze wymarzone wakacje" to działanie skierowane do
dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym z
niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, często trudne do
zrealizowania, zwłaszcza dla osób zależnych od swych opiekunów.
Celem projektu jest zorganizowanie niezapomnianego wakacyjnego
wyjazdu dla 2 grup (razem 60 osób), obfitującego w wycieczki, zajęcia
sportowe, wspólne ognisko, dyskoteki oraz inne atrakcje, które
sprzyjają integracji i zwiększeniu aktywności osob niepełnosprawnych.

71 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

17. Ewelina Grajek

Zajęcia dla dzieci
niepełnosprawnych i
zagrożonych
niepełnosprawnością w
wieku od 2 do 9 lat z miasta
Konina

W przypadku uszkodzenia organizmu dziecka należy jak najszybciej
podjąć działania terapeutyczno - rehabilitacyjne. Oferuję pomoc
dzięki, której dzieci niepełnosprawne i zagrożone
niepełnosprawnością zamieszkałe w Koninie zdobędą nowe
umiejętności a ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
mogłyby realizować się poprzez akceptację własnego dziecka, zdobyć
wiadomości z zakresu nauczania i wychowania swoich pociech.
Osiągnięte korzyści pozwolą lepiej funkcjonować dzieciom w
społeczeństwie a ich rodzicom stać się terapeutami własnych
pociech. Oferowany wachlarz zajęć to zajęcia indywidualne oraz
grupowe prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

90 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

18. Robert Matuszak

Nowoczesne Boisko
Trawiaste Konina

Nowoczesne Boisko Trawiaste Konina - Renowacja płyty trawiastej
boiska trawiastego mieszczącego się przy ul. Księdza Jerzego
Popiełuszki 4, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

99 950,00 zł Wydział Sportu i
Turystyki + MOSiR

19. Joanna Chęcińska

Wioska Sensoryczna

Projekt wioska sensoryczna stworzony został z myślą o dzieciach pełnooraz niepełnosprawnych dotkniętych problemem zaburzeń integracji
sensorycznej. Projekt przewiduje zakup urządzeń wspierających
motorykę dużą i małą oraz organizację otwartych dla wszystkich
mieszkańców 4 cyklicznych warsztatów miesięcznie przez 10 miesięcy,
pod nadzorem specjalisty i przy udziale rodziców w Przedszkolu nr 10 z
oddziałami integracyjnymi w Koninie.

97 000,00 zł Zespół
Koordynująco Monitorujący

20. Zuzanna Kołata

Plaża na jeziorkiem Zatorze

Projekt "Plaża na jeziorkiem Zatorze" zakłada utworzenie plaży
piaszczystej wraz z miejscami do grillowania, leżakami i koszami na
śmieci.

95 000,00 zł Wydział Sportu i
Turystyki - MOSiR

21. Mariusz Kuźnik

Sygnalizacja świetlna na
żądanie pieszych i
rowerzystów oraz
uruchamiane automatycznie
czerwone światło po
przekroczeniu prędkości 50
km/h. Przejście dla pieszych
przy Szkole Podstawowej
Towarzystwa Salezjańskiego
ul.Spółdzielcow 30 w Koninie.

Sygnalizacja świetlna na żądanie pieszych i rowerzystów oraz
uruchamiane automatycznie czerwone światło po przekroczeniu
prędkości 50 km/h w ogromnym stopniu poprawi bezpieczeństwo
pieszych, szczególnie dzieci przy Szkole Podstawowej Towarzystwa
Salezjańskiego ul. Spółdzielcow 30 w Koninie. Wpłynie również na
bezpieczniejszy i płynniejszy ruch wzdłuż całej ulicy. Przyczyni sie do
eliminacji testów prędkości samochodów i wyścigów motocyklowych.
Zmniejszy ilość niebezpiecznych zdarzeń drogowych takich jak:
potrącenia pieszych, kolizje, wypadki.

22. Agnieszka
Gołębiowska

Skwer integracyjny pod
zegarem

Skwer integracyjny pod zegarem w centrum miasta. Skwer powinien
posiadać ławeczki, stolik, lampiony, wielkie donice z zielenią, a także
mini scena do występów.

100 000,00 zł Wydział
Gospodarki
Komunalnej Zarząd Dróg
Miejskich

99 999,00 zł Wydział
Urbanistyki i
Architektury Zarząd Dróg
Miejskich

23. Agnieszka
Gołębiowska

Grille miejskie nad Wartą

W dniu 24.04.2018 r. wprowadzono zmiany w opis wniosku tj. Budowa
grilla przemysłowego na terenie Parku Chopina wraz ze stolikiem i
ławeczkami (zgodnie z załączonym zdjęciem).

99 999,00 zł Wydział
Gospodarki
Komunalnej

24. Agnieszka
Gołębiowska

Zadaszenie małego
amfiteatru na bulwarze.

Zadaszenie małego amfiteatru na bulwarze przy CKU.

99 999,00 zł Wydział Sportu i
Turystyki - MOSiR

25. Agnieszka
Zajączkowska

Siłownia zewnętrzna

Siłownia zewnętrzna zawierająca sprzęty sportowe do ćwiczeń.
Siłownia na skwerze przy ulicy Południowej na skrzyżowaniu z ul.
Pionierów przy pomniku Lotnika.

99 999,00 zł Wydział
Gospodarki
Komunalnej

26. Olga Żaryn

Renowacja leżaków w parku
700-lecia.

Renowacja leżaków w parku 700-lecia, także zamontowanie
monitoringu.

25 000,00 zł Wydział
Gospodarki
Komunalnej

27. Agnieszka
Zajączkowska

Skate park na Glince

Stworzenie skate parku na Glince, na skwerze przy ul. Pionierów, koło
pomnika lotnika.

99 999,00 zł Wydział Sportu i
Turystyki

28. Ewa Jeżak

Plaża miejska nad rzeką

Wyznaczenie miejsca do kąpieli wysypane piaskiem z bezpiecznym
zejściem i wydzielonym miejscem do bezpiecznej kąpieli. Miejsce do
plażowej siatkowki.

99 999,00 zł Wydział
Gospodarki
Komunalnej MOSiR

29. Małgorzata Wagner

Doposażenie nowo
powstającego Konińskiego
Centrum Edukacji, Profilaktyki
i wsparcia dla pacjenta

W Koninie powstaje Konińskie Centrum Edukacji Profilaktyki i
Wsparcia dla pacjenta. Centrum będzie zajmowało się pomocą,
wsparciem i pokierowaniem dalszą terapią przede wszystkim osobom
ciężko oraz przewlekle chorym i ich rodzinom. Potrzebuje ono
wsparcia, aby móc w godnych warunkach pomagać pacjentom. Lokal
wymaga gruntownego remontu i adaptacji pomieszczeń. Centrum
zapewni chorym dostęp do opieki lekarskiej i psychologicznej. Zajmuje
się pacjentami z trudnymi rokowaniami.

99 500,00 zł Wydział Spraw
Społecznych

30. Robert Matuszak

Nowoczesne Boisko
Trawiaste Zatorza

Nowoczesne Boisko Trawiaste Zatorza - Renowacja płyty trawiastej
obecnego placu trawiastego mieszczącego się na terenie Konina na
osiedlu Zatorze za Centrum Handlowym "Galeria Nad Jeziorem"
przylegającego do "Skate Parku".

99 999,00 zł Wydział Sportu i
Turystyki - MOSiR

