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FORMULARZ ZGŁO ENIA 

PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

IMIĘ I NAZWISKO Sławomir Fudala WNIOSKODAWCY 
NR DOMU 

NUMER PROJEKTU: 
(wypełnia Biuro BGA) 

NR 
MIESZKANIA 

WIEK I I
Wyratam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy celem ✓,.AK O NIEkonsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub zbfitonej fokalizacji. 

TYTUŁ PROJEKTU 
(maksymalna długość: 100 znaków, w przypadku gdy zostanie przekroczony limit znaków zastrzega się możliwość 

skrócenia Mułu przez Urzad Miasta na ootrzebv Informacji i -�, .. ....:i). 

Mokre - Rewitalizacja 

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby glosowania. 

Projekt dotyczy pakietu inwestycji w jednostkach publicznych sołectwa Mokre. OSP, Sołtysówki i klubu Orzeł 
Mokre. 
Budynek sołtysówki - izolacja ściany od ul. Miodowej w celu wyeliminowania wilgoci w remizie, renowacja 
posadzki w budynku straty pożarnej, wymiana bramy garażowej oraz szafek ubraniowych dla strażaków. 
Powiększenie parkingu od ul. Miodowej dla strażaków spieszących na akcje. Obecnie parkują na trawnikach i 
chodnikach, powodując niebezpieczeństwo użytkowników dróg ( ul. Grudniowa, Miodowa). Dodatkowe miejsca 
parkingowe będą również służyć uczestnikom imprez w sołtysówce. 
Wymiana klimatyzacji. Obecna klimatyzacja nie działa i jest przestarzała. Nie nadaje się do remontu. 
Konstrukcja budynku i brak klimatyzacji jest uciążliwa dla użytkowników sali podczas imprez, a obecnie dla 
mieszkających tam uchodźców. Podczas imprez otwierane są okna, przez co hałas i głośna muzyka jest 
uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. 
Budynek sołtysówki wymaga odmalowania elewacji, naprawy dachu i wymiany orynnowania, które przecieka. 
Większość zadań jestesmy w stanie wykonać we własnym zakresie! 

Klub Orzeł Mokre - instalacja dwóch kamer szerokokątnych na slupie monitorujących i obiekty sportowe oraz 
2 kamer monitorujących budynki klubu. Zestaw kamer wraz z rejestratorem. Zapewni to bezpieczeństwo 
trenujących młodych piłkarzy i budynków klubowych. 
Do celów organizacji spotkań edukacyjno rekreacyjnych planujemy wybudowanie altany, gdzie zawodnicy oraz 
rodzice będą mogli schronić się w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Odciąży to również 
salę konferencyjną w budynku klubu. Dodatkowo by wyeliminować zużycie butelek z tworzyw sztucznych 
przez zawodników, chcemy zainstalować bez butlowy agregat wody pitnej w budynku klubu. 








