1. Chodnik oraz próg zwalniający przy Szkole Podstawowej
Nr 2 na os. Sikorskiego w Miechowie
Zadanie polega na budowie chodnika z kostki brukowej od strony
szkolnego placu zabaw przy SP Nr 2 oraz budowie progu
zwalniającego z kostki brukowej przy przejściu dla pieszych
przed SP Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. W chwili
obecnej wzdłuż placu zabaw istnieje ścieżka gruntowa, z której
nie można korzystać w dni deszczowe. Dzieci podążają ulicą
wzdłuż zaparkowanych aut, co wiąże się z ogromnym ryzykiem
potrącenia przez cofające z parkingu auta.
Kwota zadania 50 000,00 zł
2. Bo do kosza trzeba dwojga- kosz dla Gimnazjum / SP2
w Miechowie
Zadanie polega na zakupie (w tym transporcie oraz montażu)
kosza najazdowego w hali sportowej Gimnazjum Nr 1
w Miechowie. Zakup kosza ma na celu stworzenie
profesjonalnego boiska do koszykówki oraz propagowania
sportowego trybu życia poprzez popularyzację koszykówki
wśród dzieci i młodzieży.
Kwota zadania 33 750,00 zł
3. Doposażenie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Miechowie + festyn sportowy
Zadanie polega na doposażeniu boiska sportowego przy SP Nr 1
w Miechowie oraz jego zaplecza (8 bramek do piłki nożnej
o różnych wymiarach, 4 siatki do bramek, 4 obciążniki do
bramek, 1 kontener pełniący funkcje szatni, 1 kontener pełniący
funkcje magazynu), a także organizację festynu sportowego dla
dzieci i ich rodzin.
Kwota zadania 66 146,90 zł

4. Historia miechowskiej sceny muzycznej – wydanie książki
wraz z płytą cd i winylem, produkcja koncertów promujących
wydawnictwo
Zadanie polega na wydaniu książki poświęconej miechowskiej
muzyce od końca lat siedemdziesiątych, płyty cd i płyty
winylowej z archiwalnymi nagraniami miechowskich zespołów
oraz remixami – interpretacjami zaproszonych muzyków. Nakład
wydawnictwa: 500 sztuk. Stworzenie wydarzenia muzycznego
angażującego miechowskie zespoły i zaproszonych producentów.
Budowa strony internetowej poświęconej wydawnictwu.
Kwota zadania 41 700,00 zł
5. Wychowanie patriotyczne i szkolenie z zakresu obronności
mieszkańców Gminy Miechów
Zadanie polega na modernizacji strzelnicy sportowej
administrowanej przez LOK w Miechowie, przeprowadzeniu
cyklu szkoleń z zakresu obronności oraz organizacji spotkań
autorskich i występów artystycznych związanych z ważnymi dla
Polaków wydarzeniami historycznymi.
Kwota zadania 25 000,00 zł
6. Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego
w Miechowie
Zadanie polega na rozbudowie siłowni zewnętrznej
zlokalizowanej przy bloku nr 14 na os Sikorskiego. Doposażenie
będzie polegało na montażu na 4 słupach 8 różnych urządzeń do
ćwiczeń. Z obecnie zamontowanych już dwóch urządzeń
korzystają mieszkańcy oraz młodzież z pobliskiej szkoły
podstawowej i gimnazjum. Po rozbudowie będzie mogła
korzystać większa ilość osób również z innych części miasta.
Kwota zadania 28 290,00 zł

7. Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży
Zadanie polega zorganizowaniu bezpłatnych zajęć dla dzieci i
młodzieży w tym m.in. odrabianie lekcji, robótki ręczne,
kulinaria,
opieka
psychologa,
logopedy,
ceramika,
doświadczenia, taniec, dogoterapia, zajęcia komputerowe,
sportowe/ruchowe, plastyczne. Zakup niezbędnych pomocy
naukowych takich jak komputery wraz z oprogramowaniem.
Kwota zadania 41 620,00 zł
8. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce
Zadanie polega na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu,
demontażu istniejących urządzeń, montaż nowych urządzeń,
budowa ogrodzenia, posadzenie krzewów, posianie trawy,
montaż ławek i koszy na śmieci.
Kwota zadania 94 300,00 zł
9. Modernizacja nagłośnienia w sali widowiskowo-kinowej
Domu Kultury w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
Zadanie polega na zakupie zestawów głośnikowych,
wzmacniaczy mocy i innych urządzeń do Domu Kultury przy
ul. Racławickiej 10 w Miechowie w celu ulepszenia jakości
dźwięku w sali widowiskowo-kinowej.
Kwota zadania 149 800,00 zł
10. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na
ul. Słonecznej
Zadanie polega na budowie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
na ul. Słonecznej w tym m.in. wykonanie projektu
zagospodarowania terenu, zakup i montaż urządzeń, wykonanie
ogrodzenia, posadzenie drzewek i krzewów.
Kwota zadania 83 400,00 zł

