
Lista projektów zatwierdzonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Syców na 2023 rok. 
 
 

Nr ID 
projektu 

Nazwa zadania/Tytuł Opis zadania 
Szacun-kowy 

koszt (zł) 
Opis lokalizacji 

 

1/2022 

Porzućcie smartfona bo boisko was 
woła” – projekt zagospodarowania 
przestrzeni publicznej w sołectwie 
Ślizów dz.nr 400/1 ob. Ślizów. 

 
Projekt ma na celu uatrakcyjnienie korzystania z boiska trawiastego sołectwa 
Ślizów poprzez umieszczenie elementów małej architektury, takiej jak ławki, 
stojak na rowery, kosz na śmieci, czy lampa solarna. Działania te mają na celu 
integrowanie lokalnej społeczności oraz zachęcenie do spędzania czasu w 
zdrowym stylu i na świeżym powietrzu.  
 

40.000,00 
Ślizów, 

dz.nr 400/1 ob. Ślizów 

2/2022 
Bezpieczny strażak = Bezpieczny 
mieszkaniec 

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań 
ratowniczo – gaśniczych przez jednostkę OSP Działosza (agregat 
prądotwórczy, przenośny zestaw oświetleniowy, ubranie specjalne, hełm 
strażacki, buty specjalne, radiotelefon cyfrowo – analogowy). Kompleksowe 
prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na terenie wsi Działosza, a 
także całej gminy Syców, wymaga od strażaków posiadania wysokiej jakości 
sprzętu, spełniającego wszelkie normy oraz atesty.  Wpłynie to znacząco na 
wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także samych ratowników 
straży pożarnej. 
 

40.000,00 Działosza 

3/2022 

Renowacja foteli na widowni Sali 
Widowiskowej w Centrum Kultury w 
Sycowie – zakup wymiennych 
pokrowców. 

Projekt ma na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki foteli widowni Sali 
Widowiskowej Centrum Kultury w Sycowie poprzez zakup pokrowców 
wymiennych. Projekt obejmuje zakup 300 pokrowców wymiennych na fotele 
widowni (renowacja 270 miejsc siedzących oraz 30 sztuk pokrowców 
zapasowych). Efektem końcowym będzie polepszenie jakości siedzenia, a 
także poprawa estetyki i higieny miejsc siedzących. 
 

39.999,00 
Centrum Kultury w 

Sycowie 

6/2022 

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Miasta i Gminy Syców 
poprzez udostępnienie urządzeń AED 
oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń 
edukacyjnych. 

Projekt zakupu defibrylatorów AED zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców 
miasta i gminy Syców w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Dzięki 
wykorzystaniu tych urządzeń i przeprowadzeniu cyklu szkoleń każdy z 
mieszańców będzie mógł samodzielnie udzielić pomocy osobie potrzebującej. 
W ramach projektu przewidziany jest także cykl szkoleń z pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz obsługi urządzenia AED, a także zakup fantoma na 
potrzeby prowadzenia szkoleń. Urządzenia będą zamontowane na budynku 

38.610,00 Syców 



UMiG w Sycowie oraz MGOPS w Sycowie, a urządzenie mobilne jako 
wyposażenie wozu strażackiego OSP Syców. 

7/2022 
Automatyczne nawadnianie na boisku 
sportowym Syców – Nowy Dwór. 

Zadanie polega na zakupie i zamontowaniu automa-tycznego nawadniania 
boiska sportowego w m. Nowy Dwór, przy placu zabaw. System nawadniania 
pozwoli utrzymać murawę na odpowiednim poziomie, który bezpiecznie 
pozwoli przeprowadzać zajęcia. Nawodnienie będzie zamontowanie w ziemi. 
Z wykonanego projektu będą mogły korzystać dzieci i młodzież oraz 
mieszkańcy miasta i gminy Syców. 

40.000,00 
Boisko sportowe – 

Nowy Dwór 

8/2022 
Przebudowa placu zabaw przy ul. 
Wałowej. 

Zadanie dotyczy montażu nowych elementów placu zabaw (m.in. 
drewnianego placu zabaw, bujaków, huśtawki, karuzeli, piaskownicy), aby 
dzieci mogły w tym miejscu miło i bezpiecznie spędzać wolny czas. Pozwoli 
to również na zwiększenie atrakcyjności okolicy, poprawę bezpieczeństwa , 
walorów estetycznych oraz budowanie nawyku aktywnego spędzania czasu.  

39.000,00 Syców, ul. Wałowa 
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