PROJEKTY REKOMENDOWANE PRZEZ PREZYDENTA
Projekty ogólnomiejskie:
1. Segregacja odpadów komunalnych – 200 tys. zł.
2. Dofinansowanie i modernizacja schroniska dla zwierząt – 400 tys. zł: (dofinansowanie,
modernizacja i prace projektowe)
3. Remont ul. 23 Marca wraz z pętlą autobusową, ścieżką rowerową, oświetleniem i chodnikiem –
457 tys. zł. na prace projektowe.
4. Wsparcie spółdzielni mieszkaniowych oraz małych firm sopockich prowadzących działalność w
Sopocie (w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji, targów) – 100 tys. zł.
5. Połączenie autobusowe między Sopotem a Gdańskiem – 100 tys. Dofinansowanie istniejącej
linii.
6. Ścieżka rowerowa od ul. 3 Maja wzdłuż skarpy, obok szkoły podstawowej nr 8 do Ergo Areny –
100 tys. Prace projektowe.
7. Zagospodarowanie terenów przy ul. Bitwy pod Płowcami i ul. Polnej z przeznaczeniem na tereny
rekreacyjne i do uprawiania sportu (miejsce dla rodzin z dziećmi, place zabaw – błonia sportowe) 545 tys. zł.
Prezydent rekomenduje Radnym uznanie głosów, które zostały złożone nie zgodnie z zasadami
konsultacji budżetowych, na modernizację stadionu Ogniwa – 1,2 mln zł.
Ponadto Prezydent Miasta rekomenduje radnym wykonanie remontu ul. Kolberga (wraz ze ścieżką
rowerową oraz przebudową miejsc parkingowych) przy wsparciu finansowania zewnętrznego
(środki unijne) – 1,1 mln zł.
Projekty w dzielnicach:
Sopot Centrum:
1. Remont schodów z ul. Jagiełły do ul. Sobieskiego – 50 tys. zł. prace projektowe + remont
bieżący
2. Remont schodów pomiędzy ul. Czyżewskiego a ul. Winieckiego – 60 tys. zł.
3. Monitoring na ul. Bohaterów Monte Cassino [odcinek między tunelami]. 50 tys. zł.
4. Remont schodów na skarpie sopockiej od parkingu przy Urzędzie Miasta a ul. Sobieskiego - 50
tys. zł prace projektowe + bieżący remont
5. Naprawa chodnika przy ul. Podjazd – 150 tys. zł.
6. Plac zabaw na sopockiej plaży – 100 tys. zł.
Ponadto Prezydent Miasta rekomenduje radnym wykonanie remontu ul. Ceynowy (uporządkowanie
zieleni, drzewa, zieleńce) przy wsparciu finansowania zewnętrznego (środki unijne) – 900 tys. zł.
Sopot Południe:
1. Remont drogi dla pieszych położonej wzdłuż torów kolejowych od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna
(wraz z nasadzeniem drzew i krzewów) – 75 tys. zł.
2. Remont schodów ze stacji SKM Sopot Wyścigi w stronę rynku - 15 tys. zł.\
3. Dokończenie inwestycji w okolicach ul. Łokietka 49 – 55; nowy chodnik, montaż oświetlenia,
kosze na śmieci, pojemnik na psie odchody, posadzenie zieleni. – 50 tys. zł.
4. Założenie na stałe ławek na targowisku przy ul. Polnej. 10 tys. zł.
5. Budowa nowego placu zabaw – 100 tys. zł.
6. Połączenie ul. Jana Kazimierza z ul. 3 Maja przy kościele św. Michała – 150 tys. zł.
7.

Sopot Górny:
Ze względu na bardzo dużą aktywność sopocian w okręgu nr 3 Prezydent Miasta Sopotu
rekomenduje realizację następujących zadań:
1. Postawienie większej ilości ławek i śmietników przy ul. 23 Marca – 20 tys.
2. Ochrona drzewostanu kasztanowca przy ul. 23 Marca – 10 tys. zł.
3. Remont schodów z 23 Marca do kościoła (drogi) – 30 tys. zł.
4. Budowa nowego placu zabaw przy ul. 23 Marca – 60 tys. zł
5. Postawienie nowych ławek w drodze (z ul. 23 Marca) do kościoła – 5 tys. zł.
6. Zwiększenie nakładów na zagospodarowanie sopockich lasów: uporządkowanie drzewostanu,
remonty ścieżek, ławki i kosze. – 30 tys. zł.
7. Remont leśnej drogi do ulicy Malczewskiego – 30 tys. zł.
8. Remont chodnika przy ul. Grottgera – 240 tys. zł.
Sopot Kamienny Potok i Brodwino:
1. Urządzenie terenów rekreacyjnych między rz. Kamienny Potok, boiskiem a b. ogrodnictwem.
200 tys. zł.
2. Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska „Orlik” przy ulicy Kolberga: parking,
ogrodzenie, plac zabaw – 140 tys. zł.
3. Nowy plac zabaw przy przedszkolu na Brodwinie – 50 tys. zł.
4. Uporządkowanie zieleni miejskiej, więcej ławek i koszy na śmieci na osiedlu Brodwino – 40 tys.
zł.
5. Budowa kilkustanowiskowego parkingu przy Przedszkolu na Brodwinie – 100 tys. zł
6. Modernizacja dojścia do kościoła od ul. Kolberga – 200 tys. zł.

