1. Projekty w okręgu I - Sopot Centrum
Doświetlenie przejść dla pieszych w centrum Sopotu - 250 tys.
Powiększenie placu zabaw w Parku Północnym przy klubie Sfinks o zespół
atrakcyjnych zabawek tworzących zamek - 180 tys.
Rozbudowa siłowni na powietrzu w Parku Północnym - 25 tys.
Monitoring skweru między ulicami Książąt Pomorskich i 3 Maja - 80 tys.
Dalsza rewitalizacja zieleńca między ul. Książąt Pomorskich i 3 Maja - remont
boiska - 300 tys.
Przebudowa chodników ul. Sobieskiego - 480 tys.
Naprawa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Boh. Monte Cassino z ul. F. Kubacza
- 240 tys.
Naprawa chodników na ul. Kazimierza Wielkiego - 100 tys.
Rewitalizacja parku i budowa siłowni zewnętrznej w parku między ulicami Bitwy
pod Płowcami i Na Wydmach - 480 tys.
Rewitalizacja chodnika na ul. 3 Maja od ul. Kazimierza Wielkiego do posesji nr 26 300 tys.
Ustawienie ławek w Parku Północnym wzdłuż trasy rolkarskiej - 30 tys.
Modernizacja nawierzchni placu przed kościołem św. Jerzego - 320 tys.
Remont chodnika i nawierzchni drogowej przy ul. Książąt Pomorskich od nr 13 do
nr 22 - 260 tys.
Modernizacja chodnika przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Na Wydmach do
ul. 3 Maja - 130 tys.
Rewitalizacja zieleni na Placu Rybaków - 60 tys.
Naprawa chodnika na ulicy Sępia od Pensjonatu Maryla do Aqua Parku - 145 tys.
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2. Projekty w okręgu II - Sopot Południe
Przebudowa chodników ul. Władysława IV od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna - 325
tys.
Naprawa schodów w lesie i uporządkowanie dojścia z ulicy Kopernika przez ulicę
Wybickiego: do ulicy 84 tys. Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu
Seniora - 84 tys.
Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Władysława IV z ul. Jana z Kolna - 190 tys.
- realizacja do kwoty 100 tys.
Przebudowa chodników ul. Wł. Łokietka - 150 tys.
Uporządkowanie dojazdu od ul. Wybickiego do wejścia na Stadion Lekkoatletyczny
i uporządkowanie terenu wokół Stadionu Lekkoatletycznego - 120 tys.
Wymiana lewej strony chodnika ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Reja do ul.
Kochanowskiego - 130 tys.
Wykonanie modernizacji dojścia od ul. Wybickiego do lasu - 180 tys.
Budowa małego boiska do koszykówki między Al. Niepodległości, a blokiem nr 694
- 280 tys.
Modernizacja chodników ul. Paderewskiego - 240 tys.
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3. Projekty w okręgu III - Sopot Górny
Modernizacja i uatrakcyjnienie ciągu pieszego Ul. Bohaterów Monte Cassino
pomiędzy przejściami podziemnymi - 30 tys.
Renowacja przejścia pod ul. Niepodległości w ciągu ulicy 1 Maja - 30 tys.
Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie „Morskie Oko” - 20 tys.
Zwiększenie ilości sprzętów do zabawy dla dzieci, ławek, koszy na śmieci i
sprzętów do ćwiczeń na siłowni na świeżym powietrzu, „ścieżka zdrowia” na
boisku, ustawienie miejsca do grillowania oraz linarium dla dzieci na osiedlu
Mickiewicza - 200 tys.
Renowacja zabytkowego zegara na elewacji frontowej budynku II Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego - 30 tys.
Uporządkowanie i estetyzacja terenu zielonego pomiędzy ul. Armii Krajowej, a
Niepodległości przy wjeździe do Sopotu od strony Gdyni - 220 tys.
Modernizacja chodnika ul. 23 Marca przy sanatorium „Leśnik” - 35 tys.
Remont i modernizacja ul. Moniuszki - I etap: remont chodnika, wykonanie
projektu na remont schodów, dróg oraz oświetlenie - 180 tys.
Powiększenie placu zabaw przy ul. Okrężnej oraz ustawienie sprzętu do ćwiczeń
dla dorosłych - 350 tys. – w zakresie do 160 tys.
Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego 19A, 11A, 21, 18 ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci, wykonanie drogi dojazdowej - 50 tys.
Ustawienie większej ilości koszy na śmieci przy ulicy 23 Marca - 9 tys.
Renowacja placu przy ul. 1 Maja - pielęgnacja zieleni, naprawa małej architektury 35 tys.
Monitoring na osiedlu Mickiewicza - realizacja razem ze spółdzielnią mieszkaniową
- 15 tys.
Remont przejścia między ul. Armii Krajowej a al. Niepodległości 832-835 - 150 tys.
Ustawienie koszy na leśnej ścieżce pomiędzy ul. Mickiewicza a kościołem Św.
Bernarda i dalej przy wylocie ul. Abrahama i ścieżce treningowej - 30 tys.
Zagospodarowanie placu przy ul.23 Marca pomiędzy nr 100, 102, 106, 108 na
osiedlowy skwerek rekreacyjny - 85 tys.
Utwardzenie przejścia między ul. Piaskową a Moniuszki - 60 tys.
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Wykonanie schodów przy murze oporowym, w publicznym ciągu pieszym
prowadzącym od ul. Malczewskiego pomiędzy budynkami Malczewskiego 19A i
Malczewskiego 23A - 90 tys.
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Odtworzenie napisu na pomniku Otto Gericke na końcu ul. Żeromskiego (wejście
do lasu) - 15 tys.
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4. Projekty w okręgu IV - Sopot Kamienny Potok i Brodwino
Dokończenie uporządkowania terenu potoku Kamiennego 3 etap - wycięcie
dzikich krzaków, przycięcie drzew, ofaszynowanie potoku - 40 tys.
Budowa wielofunkcyjnego boiska pomiędzy ul. Kraszewskiego a cmentarzem - 195
tys.
Wymiana latarni ulicznych przy ul. Kolberga od budynku przychodni do
skrzyżowania z ulicą Sopocką (przy bloku 31) wraz z uliczkami przy blokach (17 -31)
- 150 tys.
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Ustawienie siłowni zewnętrznej jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul.
Obodrzyców i Wejherowskiej - 50 tys.
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Ustawienie dodatkowych zabawek dla maluchów, śmietników na psie odchody na
skwerze między ul. Obodrzyców, a Wejherowską - 20 tys.
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Nasadzenie krzewów na skarpie przy ul. Malczewskiego i ul. Cieszyńskiego jako
zabezpieczenie przed spalinami - 18 tys.
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Ustawienie dwóch prędkościomierzy na osiedlu Brodwino pokazujących prędkość
(bez jej rejestracji) jako ostrzeżenie dla kierowców - 40 tys.
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Budowa brakującego fragmentu chodnika przy ul. Władysława Cieszyńskiego od
posesji nr 10 do parkingu strzeżonego - 45 tys.
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Ogrodzony wybieg i zwiększenie ilości toalet dla psów oraz kontynuacja ich obsługi
na osiedlu Brodwino - 30 tys.
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Warsztaty dla dzieci i młodzieży na osiedlu Brodwino - warsztaty z szycia,
plastyczne, muzyczne, taneczne oraz rehabilitacyjne - 60 tys.
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Zagospodarowanie terenu przy ul. Tatrzańskiej 2 oraz ul. Obodrzyców 1 na skwer
rekreacyjny dla dzieci - 50 tys.
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Ustawienie siłowni zewnętrznej przy ul. Kraszewskiego (przed wejściem do
biblioteki) wraz z organizacją zajęć sportowych - 70 tys.
Modernizacja chodnika przy ul. Kujawskiej od Małopolskiej do lasu - 65 tys.
Wyposażenie terenu zielonego w urządzenia sportowe dla dorosłych i dzieci (kołu
budynku przy ul. Sienkiewicza 23) - 20 tys.
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Remont placu zabaw znajdującego się za budynkiem nr 35 na przy ul. Kujawskiej 35 tys.
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Budowa zielonych miejsc postojowych przy budynku wielorodzinnym ul.
Tatrzańska 2 - 30 tys.
Modernizacja ul. Junaków - 395 tys.
Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Kujawskiej 24 - 30 tys.
Umocnienie i rewitalizacja skarpy przy ulicy Łowickiej - 20 tys.
Modernizacja ul. Podgórnej - 250 tys.
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Projekty ogólnomiejskie
Kontynuacja programu rewitalizacji sopockich kamienic - 1 mln
Kontynuacja rewitalizacji Sopockich Błoni - rozbudowa wielopokoleniowego, ekologicznego
placu zabaw, ustawienie niskiej ścianki do wspinaczki bez asekuracji, ustawienie ekologicznych
punktów świetlnych wykorzystujących energię słoneczną oświetlających główną aleję
spacerową - 600 tys.
Sopot miasto magnolii - zasadzenie setki ozdobnych roślin w całym Sopocie - 20 tys.
Zakup defibrylatorów dla Sopockiej Policji i Straży Miejskiej wraz z przeszkoleniem
użytkowników - 30 tys.
Pies w kurorcie - zwiększenie ilości koszy na psie odchody, zainstalowanie dyspenserów z
torebkami oraz akcja edukacyjna „Sprzątaj po swoim psie” - 40 tys.
Ustawienie 100 koszy na śmieci na terenie całego miasta - 45 tys.
Budowa dwóch kładek drewnianych na plaży jako dojazd dla osób niepełnosprawnych i
wózków dziecięcych - 320 tys.
Sprzątanie lasów komunalnych wokół osiedli - 30 tys.
Program dofinansowania nowoczesnego systemu podziemnej segregacji odpadów - śmietniki
podziemne - 400 tys.
Montaż 300 stojaków rowerowych na obszarze całego Sopotu - 40 tys.
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Urząd SMS - mobilny system ostrzegania oraz informowania o imprezach kulturalnych i
sportowych, konsultacjach społecznych, zagrożeniach meteorologicznych, przetargach
miejskich i innych ważnych wydarzeniach dotyczących Sopotu - 100 tys.
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Ustawienie linarium (przestrzennej zabawki dla dzieci do wspinaczki) na sopockiej plaży jako
rozbudowa istniejącego placu zabaw - 60 tys.
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Montaż dwóch wind w przejściu podziemnym pod al. Niepodległości na końcu ul. 1 Maja - 200
tys.
Organizacja zajęć sportowych z jogi dla mieszkańców Sopotu - 30 tys.
Budowa skateparku i pumptrack'u obok Ergo Areny - 500 tys.
Nasadzenie 100 nowych drzew na Skarpie Sopockiej - 20 tys.
Myjnia mobilna pojemników na śmieci - 550 tys.
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Ustawienie tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci na terenie lasów komunalnych - 20 tys.
Remont schodów łączących ul. Władysława Jagiełły z ul. Sobieskiego - 1,5 mln
Dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w sopockich szkołach - 50 tys.
Mama w Sopocie - organizacja Szkoły Rodzenia dla przyszłych mam oraz „Szkoły Radzenia od
urodzenia” dla mam dzieci do 3 lat - 45 tys.
Uzupełnienie wyposażenia Sopoteki (Galerii Kultury Multimedialnej) o kolejne urządzenia
elektroniczne dla odwiedzających - 52 tys.
Ustawienie tablic informacyjnych, śmietników oraz miejsca do czerpania wody na cmentarzu
komunalnym - 25 tys.
Potańcówka dla Sopocian 50+ - 80 tys.
Modernizacja ul. Mickiewicza etap I - od Andersa do posesji nr 16 - 900 tys.
Remont ul. Bolesława Chrobrego od ul. Mieszka 1 do ul. Parkowej - ponad 1 mln
Mama wraca do pracy - zrealizowanie cyklu szkoleń dla kobiet wychowujących dzieci, chcących
podjąć lub zmienić aktywność zawodową - 20 tys.
Modernizacja ul. Zacisze - I etap od Piaskowej do posesji nr 16 - 960 tys.
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Renowacja ul. Dębowej - przebudowa chodników i ponowne ułożenie jezdni z kostki kamiennej
- 1,75 mln
Przebudowa chodników i jezdni ul. Paderewskiego - 540 tys.
Zajęcia dla mieszkańców pomagające radzić sobie ze stresem - 30 tys.
„Czytamy bajki dorosłym” – warsztaty inteligencji emocjonalnej dla rodziców pozwalające
spojrzeć na świat oczyma dziecka - 10 tys.
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