Pruszków, dnia 16 października 2017r.

Zgodnie z REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PRUSZKOWIE I EDYCJA – LATA
2016/2017, stanowiącym Załącznik do uchwały nr XIV.141. 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację
o stopniu realizacji projektów .
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTÓW - BO 2017 I WYNIKACH POSTĘPOWAŃ O
UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I, II, III KWARTAŁ 2017 – wg stanu na 16 października 2017r.
NAZWA
PROJEKTU
1. Boisko sportowe na
Gąsinie,
szacowany koszt realizacji
projektu 121 517,48 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Działka 4/1 w obrębie 15 znajduje
się na terenie zalewowym dlatego
przed wykonaniem jakiejkolwiek
inwestycji
konieczne
jest
uzyskanie zezwolenia Dyrektora
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie
na odstępstwo od zakazów
obowiązujących na obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią określonych w art. 88l
ust. 1 ustawy Prawo wodne.
Rzeczywiste koszty realizacji
inwestycji zgłoszonej we wniosku
będą możliwe do ustalenia po
opracowaniu projektu i wyborze
wykonawcy
w
drodze
postępowania przetargowego.
Wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania
Wydział Inwestycji, Remontów i
Infrastruktury Technicznej

OBSZAR NR I - 121 517,48 zł
I KWARTAŁ 2017
II KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )
(OPIS PRZEBIEGU )
14.03.2017r. - I Ogłoszenie
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Budowę boiska sportowego na
Gąsinie: przy ul. Malwy dz. nr
ew. 4/1 obr.15 „
– w formule zaprojektuj i
wybuduj
30.03. 2017 - otwarcie ofert.
I Postępowanie unieważnione.
Uzasadnienie
unieważnienia
Postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiająca zawarcie
niepodlegającej
unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
10.04.2017r. - II
Ogłoszenie
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
25.04. 2017 - otwarcie ofert.
II Postępowanie unieważnione.
Uzasadnienie unieważnienia Cena najkorzystniejszej oferty na
zadanie przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.05.2017r. - III Ogłoszenie
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
26.05.2017 - otwarcie ofert.

Przeprowadzono trzecie postępowanie
przetargowe .

W dniu 06.09.17 wykonawca złożył do
akceptacji projekt wykonawczy boiska.

Wszystkie
oferty
z
dnia
26.05.2017przewyższają
kwotę
uwzględnioną na realizacje projektu we
wniosku do budżetu obywatelskiego.

Oczekujemy na uzupełnienie projektu o
uzgodnienie Regionalnego Dyrektora
RZGW (Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej). Uzgodnienie wydano.

Wydział Inwestycji, Remontów i
Infrastruktury
Technicznej
zawnioskował o zwiększenie środków
na realizację zadania.

Wykonawca ma do przedstawienia
poprawiony projekt budowlany
uwzględniający uwagi przedłożone na
spotkaniu w dniu 29.09.2017r.

W dniu 29 czerwca na Sesji Rady
Miejskiej w Pruszkowie podjęto
Uchwałę
o przeniesieniu środków
finansowych w budżecie Miasta
Pruszkowa na rok 2017 co zapewni
finansowanie inwestycji.

W związku z długim czasem
oczekiwania na uzgodnienie z RZGW
termin realizacji 31.10.2017 jest
zagrożony.

W dniu 10.07.2017 podpisano umowę
na realizację zadania.
W dniu 24.07.2017 Wykonawca
przedstawił koncepcję budowy boiska,
która została zaakceptowana przez
Wnioskodawcę.
Termin realizacji inwestycji 31.10.2017
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III KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

OBSZAR NR II – 188 400,68 zł
NAZWA
PROJEKTU

I KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

II KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

III KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

1.Boisko wielofunkcyjne –
Żbików, szacowany koszt
realizacji
projektu
140 000,00 zł

14.03.2017r. –
I Ogłoszenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Boisko wielofunkcyjne – Żbików:
przy ul. Lisieckiego dz. nr ew. 24/3
obr.11„
– w formule zaprojektuj i wybuduj
30.03. 2017 - otwarcie ofert.
I Postępowanie unieważnione.
Uzasadnienie unieważnienia
Wszystkie złożone oferty
przewyższają kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Przeprowadzono trzecie postępowanie
przetargowe .
Wszystkie oferty z dnia 26.05.2017
przewyższają kwotę uwzględnioną na
realizacje projektu we wniosku do
budżetu obywatelskiego.
Wydział Inwestycji, Remontów i
Infrastruktury
Technicznej
zawnioskował o zwiększenie środków
na realizację zadania.
W dniu 29 czerwca na Sesji Rady
Miejskiej w Pruszkowie podjęto
Uchwałę
o przeniesieniu środków
finansowych w budżecie Miasta
Pruszkowa na rok 2017 co zapewni
finansowanie inwestycji.

W ramach środków przeznaczonych na
realizacje zadania wykonano kontrolne
badania geologiczne gruntu na działce
wskazanej pod realizacje projektu.

Uwagi
oceny
merytorycznej:
Rzeczywiste
koszty
realizacji
inwestycji
zgłoszonej we wniosku będą
możliwe do ustalenia po
opracowaniu projektu i
wyborze wykonawcy w
drodze
postępowania
przetargowego. W ocenie
wydziału
Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury
Technicznej
Urzędu
Miejskiego w Pruszkowie
koszt
budowy
boiska
wielofunkcyjnego wraz z
wyposażeniem,
małą
architekturą, monitoringiem
znacznie przekracza koszty
wskazane we wniosku oraz
kwotę
Budżetu
Obywatelskiego dla danego
obszaru.
Wydział
merytoryczny
odpowiedzialny
za
realizację zadania
Wydział
Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

2.Twarzą w twarz –
warsztaty
teatralne,
szacowany koszt realizacji
projektu 27 900,00 zł
Uwagi
oceny
merytorycznej:
Projekt
może być realizowany po
określeniu
konkretnego
harmonogramu i kosztorysu.
Wydział
merytoryczny
odpowiedzialny za realizację zadania
Biuro Promocji i Kultury
Miasta
Miejski Ośrodek Kultury

10.04.2017r. –
II Ogłoszenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
25.04. 2017 - otwarcie ofert.
II Postępowanie unieważnione.
Uzasadnienie unieważnienia
Cena najkorzystniejszej oferty na
zadanie przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11.05.2017r. - III Ogłoszenie
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
26.05.2017 - otwarcie ofert.

22.01.2017r.- „Damy i Huzary”
Aleksandra Fredro w wykonaniu
Teatru PARABUCH, w Ośrodku
Kultury Chrześcijańskiej.
W niedzielne popołudnie, 22
stycznia 2017 roku, na scenie
Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej,
w ramach projektu gościliśmy teatr
„PARABUCH” z inscenizacją
komedii Aleksandra Fredry –
„Damy i Huzary”. Amatorski Teatr
Parabuch
z
Warszawy
jest
tradycyjnym zespołem skupiającym
ludzi dorosłych różnych profesji miłośników teatru, którzy obok
pracy zawodowej mają czas i
ochotę zajmować się niełatwą
sztuką aktorską. Zespół istnieje od
1984 roku. W spektaklu „Damy i
Huzary”
aktorzy
wspaniale
zaprezentowali galerię postaci
męskich
oficerów
armii
napoleońskiej i kobiecych – o
silnych charakterach i dużych
temperamentach.
Brawurowo
odegrana akcja, bardzo gęsty humor
sytuacyjny i językowy, wzbudzały

W wyniku badań stwierdzono, że
wykonanie
inwestycji
wymagałoby
podniesienia powierzchni terenu do
poziomu ul. Lisieckiego oraz wymiany
gruntu tj. usunięcia namułów i
zastosowania zagęszczonego piasku lub
pospółki, co ma wpływ na wzrost kosztów
inwestycji.
W związku z powyższym Wydział
Inwestycji nie przystąpi do realizacji
projektu

Po wizji przeprowadzonej w terenie
wykonawca
wybrany
w
drodze
przeprowadzonego
postępowania
przetargowego odmówił podpisania
umowy. W ocenie wykonawcy na
terenie wskazanym do realizacji zadania
nie ma w chwili obecnej możliwości
budowy boiska ani posadowienia
jakichkolwiek obiektów budowlanych
ze względu na uwarunkowania terenu.
Koszt przygotowania terenu pod
inwestycję budowlaną przekroczył by
znacznie
wartość
środków
przeznaczonych
w
budżecie
na
realizację całości zadania.
Podjęto
decyzję
o
wykonaniu
kontrolnych
badań
geologicznych
gruntu
w
ramach
środków
przeznaczonych na realizacje zadania.

1. Spektakle teatralne – 3 spektakle:
8.04. „Twoje Ja” w wykonaniu Teatru
„Odgłos Paszczą”,
w Młodzieżowym Domu Kultury.
Grupa Teatru Amatorskiego „Odgłos
Paszczą" z Kobyłki przedstawiła
spektakl pt. „Twoje Ja". Zarówno
reżyserem jak i scenarzystą tego
spektaklu jest Piotr Stawski – z
zamiłowania
reżyser,
scenarzysta,
śpiewak poezji, recytator, a z
wykształcenia aktor - student Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie oraz absolwent Studium
Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w
Olsztynie. W role w jego spektaklu
wcielili się: Joanna Wasiak, Aneta
Kietlińska, Ewa Nowakowska, Milena
Matera,
Karolina
Złotkowska,
Magdalena Dybka, Maciej Winiarski
oraz Paweł Lipny. Mimo tego, że są to
początkujący aktorzy, zdołali już przy
okazji swojego spektaklu znakomicie
rozbawić publiczność, która nagrodziła
ich
występ
gromkimi
brawami.
Spektakl „Twoje ja" opowiada o tym, że
wywodzimy się z różnych środowisk,
mamy różne pragnienia i potrzeby,
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1. Spektakle teatralne – 2 spektakle:
23.09. „Nie-Me-Kino” w wykonaniu
Teatru „Odgłos Paszczą”,
w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej.
Grupa Teatru Amatorskiego z Kobyłki
przedstawiła spektakl pt. „Nie-Me-Kino".
Zarówno reżyserem jak i scenarzystą tego
spektaklu jest Piotr Stawski – z
zamiłowania reżyser, scenarzysta, śpiewak
poezji, recytator, a z wykształcenia aktor student
Akademii
Teatralnej
im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
oraz absolwent Studium Aktorskiego im.
Aleksandra Sewruka w Olsztynie. Było to
przedpremierowe przedstawienie.
Spektakl obejrzało ok. 20 osób.
30.09. „Bajki dla dorosłych”, w
wykonaniu Teatru „Po 20-tej” z
Piaseczna, w Młodzieżowym Domu
Kultury.
W tym
cyklicznym
telewizyjnym
wieczornym programie humorystycznym
z lat 70-tych rolę narratora pełnił
niezrównany Jan Kobuszewski. Okazuje
się, że po czterdziestu latach, teksty bajek
nadal nas bawią, a pointy są nadal

śmiech widowni, która na koniec
nagrodziła artystów gromkimi
brawami.
Spektakl obejrzało ok. 25
osób.
5.02.2017r.- Spotkanie z autorką
książki pt.: „Dziewczynka z
fortepianu” Dominiką Bartmann –
Wojdą
w
Ośrodku
Kultury
Chrześcijańskiej.
W pisaniu najważniejszy jest
człowiek, który obdarza autora
zaufaniem...
Spotkanie z Dominiką BartmannWojdą,
autorką
książki
„Dziewczynka z fortepianu” miało
miejsce 5.02.2017r. w Ośrodku
Kultury
Chrześcijańskiej
(filii
MOK). Rozmowę z autorką
poprowadził
Pan
Gerard
Położyński, który trafnie dobierał
pytania i zachęcał publiczność do
dyskusji. Zaczęło się od spraw
rodzinnych i kariery zawodowej.
Dominika mówiła o swoich
dzieciach, o sobie oraz wspominała
swoje dzieciństwo. Nawiązała do
pierwszego kontaktu z pisarstwem
oraz opowiedziała od czego zaczęło
się napisanie Jej pierwszej,
debiutanckiej książki. Pytana o
plany odpowiedziała, że pisze już
następną książkę i niebawem
będziemy
mieli
okazję
ją
przeczytać. Na zakończenie były
autografy, osobiste rozmowy i
dodatkowe pytania oraz możliwość
zakupu książki. Internet nie zastąpi
spotkania
autorskiego,
czyli
fizycznego kontaktu z pisarzem,
jego bezpośredniej rozmowy z
czytelnikiem, dlatego też niech Ci
co nie byli żałują, że nie poznali tak
sympatycznej pisarki.
W spotkaniu uczestniczyło ok.
25 osób.
26.03.2017r. -„Bajki dla
dorosłych” w wykonaniu Teatru PO
20-tej, w Ośrodku Kultury
Chrześcijańskiej.
W tym cyklicznym telewizyjnym
wieczornym
programie
humorystycznym z lat 70-tych rolę
narratora pełnił niezrównany Jan
Kobuszewski. Okazuje się, że po
czterdziestu latach, teksty bajek
nadal nas bawią, a pointy są nadal
aktualne. Mogliśmy obejrzeć cykl
siedmiu bajek dla dorosłych m.in.
"Bajka o Czerwonym Kapturku",
"Bajka o wodociągu", "Bajka o
zamożnych rodzinach”, autorstwa
Joanny
Wilińskiej,
Feliksa
Dereckiego i Andrzeja Nowickiego.
Fabuły bajek rozgrywają się dawno,
dawno temu…, ale nawiązują do
czasów współczesnych. Istotą bajki
była zawsze zaskakująca widzów
pointa - morał wygłaszana w
ostatnim zdaniu przez narratora. I
niech nikogo nie zwiodą tak
popularne wątki, jak Czerwony

różne marzenia i dążenia. Żadne
szkolenia, żadne kursy nie są w stanie
zmienić nas samych, naszej osobowości,
naszego ja. Poddajemy się, próbujemy
się zmienić pod wpływem nacisku, ale
jednak po pewnym czasie powracamy
do swoich ideałów i pozostajemy sobą.
„Moje ja" jest najważniejsze i
niezmienne.
Spektakl obejrzało ok. 25 osób.
23.04. „Donna Kamelia” wg
opowiadania Stanisława
Kowalewskiego, w wykonaniu Teatru
„Na Pustej Podłodze”, w Ośrodku
Kultury Chrześcijańskiej.
Jacek
Zienkiewicz,
wykonawca
monodramatu, przenosi nas w czasy
młodości
autora
opowiadania.
Powracamy do atmosfery małego,
przedwojennego miasteczka położonego
przy
linii
Kolei
WarszawskoWiedeńskiej. Była to opowieść o
tytułowej Donnie Kamelii, która
potrafiła zawładnąć sercami całej
męskiej
części
mieszkańców
miasteczka.
Niestety,
przez
ten
sentymentalny świat przetoczył się
nagle i gwałtownie walec historii.
Każdy z nas ma potrzebę snucia marzeń
o lepszym i większym świecie, niż ten,
w którym przyszło mu żyć. Aktor w
fantastyczny sposób opowiedział tę
tragiczną historię i przeniósł nas w
dawne czasy opisując wojnę i
bezpowrotne odejście świata, którego
fascynujące centrum stanowiła piękna
kurtyzana - Donna Kamelia. Na
zakończenie
nieustające
brawa
udowodniły profesjonalne wykonanie
oraz bliskość ukazanego tematu we
współczesnym świecie. Reżyserem
spektaklu jest Waldemar Matuszewski.
Spektakl obejrzało ok. 45 osób.
27.05. „Dożywocie” Aleksandra
Fredro, w wykonaniu Teatru
„Parabuch”,
w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej.
Zaprezentowana sztuka była wartka w
intrydze i żywa w dialogach. Amatorski
teatr, w reżyserii Ryszarda Jakubisiaka,
profesjonalnie przedstawił pogoń za
pieniędzmi prowadzące do zejścia na
niewłaściwą
drogę.
Jakże
odpowiadające współczesnym czasom.
Wspaniałą grę aktorską doceniła nasza
niezawodna publiczność nagradzając
przedstawienie oklaskami na stojąco.
Spektakl obejrzało ok. 30 osób.
2. Spotkania z Twórcami – 1
spotkanie:
2.04. Spotkanie z reżyserem
filmowym Januszem Majewskim w
Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej
Janusz Majewski - reżyser filmowy,
dramatopisarz,
scenarzysta,
wykładowca, Rektor Warszawskiej
Szkoły Filmowej. W 2001 r.
odznaczony
Krzyżem
Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. 21 marca
2011 Janusz Majewski odsłonił swoją
gwiazdę w Alei Gwiazd na ulicy
Piotrkowskiej w Łodzi. W 2012 roku
został uhonorowany nagrodą "Orła" w
kategorii "Za Osiągnięcia Życia". W
2013
r.
odznaczony
Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Wspaniałe, pełne ciepła spotkanie z
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aktualne. Mogliśmy obejrzeć cykl siedmiu
bajek dla dorosłych m.in. "Bajka o
Czerwonym
Kapturku",
"Bajka
o
wodociągu", "Bajka o zamożnych
rodzinach”, autorstwa Joanny Wilińskiej,
Feliksa
Dereckiego
i
Andrzeja
Nowickiego. Fabuły bajek rozgrywają się
dawno, dawno temu…, ale nawiązują do
czasów współczesnych. Istotą bajki była
zawsze zaskakująca widzów pointa morał wygłaszana w ostatnim zdaniu
przez narratora. I niech nikogo nie zwiodą
tak popularne wątki, jak Czerwony
Kapturek... to już zupełnie inna bajka....
Teatr „Po 20-tej” z Piaseczna składa się z
osób dorosłych w różnym wieku i działa
od 2014r.
Spektakl obejrzało ok. 30 osób.
2. Warsztaty Teatralne – 1 warsztat:
16.09. „Relokacja organu mowy i śpiewu”
- Piotr Stawski oraz „Aktor, twórca
spektaklu – dramaturgia” - Anna Dziedzic.
Warsztaty odbyły się w Młodzieżowym
Domu Kultury oraz w Ośrodku Kultury
Chrześcijańskiej, poprowadzili je Anna
Dziedzic oraz Piotr Stawski. Anna
Dziedzic poprowadziła warsztaty tylko w
Młodzieżowym Domu Kultury.
W warsztatach, w sumie, udział wzięło 9
osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.
W miesiącu lipcu i sierpniu nie odbyły się
żadne spektakle, spotkania z twórcami,
warsztaty teatralne, ani wyjazdy do
teatrów zawodowych.
Promocja wydarzeń Projektu „Twarzą
w Twarz”
Informacja na temat każdego wydarzenia
umieszczana jest na naszej stronie
internetowej www.mok-kamyk.pl, w
zakładce aktualności. Systematycznie
ponawiamy informacje na Facebooku
wraz z plakatami. Drukujemy plakaty A3
oraz plakaty dużego formatu na słupy
ogłoszeniowe. Zamieszczamy informacje
w prasie, radiu i pruszkowskiej TV
kablowej.

Kapturek... to już zupełnie inna
bajka....
Teatr PO 20-tej z Piaseczna składa
się z osób dorosłych w różnym
wieku i działa od 2014r.
Spektakl obejrzało ok. 120
osób.

przemiłym człowiekiem. Pani Zofia
Turowska po zapoznaniu się z archiwum
Pana Janusza Majewskiego stworzyła o
Nim książkę, która przeprowadza nas
przez różne etapy życia znanego
reżysera.
Pisze
o
pewnych
"tajemnicach", o sprawach związanych z
życiem codziennym oraz o niewielkim
życiu
prywatnym,
którego
Pan
Majewski prawie w ogóle nie miał. Była
również możliwość nabycia książek.
W spotkaniu udział wzięło ok. 15 osób.
3. Warsztaty Teatralne – 1 warsztat:
6.05. Aktor w teatrze psychofizycznym.
Techniki Aleksandrowa oraz ciało, ruch
i przestrzeń.
Warsztaty odbyły się w Młodzieżowym
Domu Kultury oraz w Ośrodku Kultury
Chrześcijańskiej, poprowadzili je Anna
Dziedzic oraz Piotr Stawski.
W warsztatach, w sumie, udział wzięło
15 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wyjazdy do teatrów zawodowych –
2 wyjazdy:
Na wyjazdy do teatrów obowiązują
zapisy w Miejskim Ośrodku Kultury, po
podaniu terminu spektaklu. Będzie
również podana data i godzina od której
będą przyjmowane zapisy. Informacje
dotyczące spektaklu i zapisów zostaną
ogłoszone na stronie www.mokkamyk.pl oraz rozplakatowane w
Pruszkowie.
4.04. Teatr Dramatyczny „Wizyta
Starszej Pani”
Najbogatsza kobieta świata, lamparcica
po siedmiu małżeństwach przyjeżdża do
swojego rodzinnego miasteczka, w
którym już nawet nie zatrzymują się
pociągi, a bezrobocie bije rekordy.
Wszyscy spodziewają się deszczu
pieniędzy. Klara Zachanasian napędzana
jest jednak paliwem zemsty za
wygnanie, upokorzenie i śmierć dziecka.
Może spełnić oczekiwania mieszkańców
jedynie za cenę morderstwa. Czy
miejscowi są ją w stanie zapłacić? Jest
to opowieść rozpięta między horrorem,
komedią a sensacyjnym reportażem.
Klara jak antyczna Medea i Czarna
Mamba z filmu Tarantino, całe życie
podporządkowała
wyrównaniu
rachunków. Dürrenmatt korzystając z
klasycznego
motywu
pokazuje
mechanizm działania pokusy i pyta, jak
daleko można posunąć się dla pieniędzy.
Z wyjazdu skorzystało 50 uczestników.
12.05. Teatr Dramatyczny „Cabaret”
Na podstawie musicalu powstał jeden z
najwybitniejszych filmów w historii
kina. „Cabaret” to również źródło
muzycznych evergreenów – „Money,
Money”, "Welcome to Berlin" czy
„Don’t
Tell
Mama”.
Kultowy
broadwayowski musical, który stał się
kanwą filmowego hitu, jednego z
najgenialniejszych
w
historii
światowego kina. Porywająca podróż w
czasie - do stolicy kabaretu, Berlina
szalonych lat 30-tych XX stulecia.
Z wyjazdu skorzystało 50 osób.
Promocja
wydarzeń
Projektu
„Twarzą w Twarz”
Informacja
na
temat
każdego
wydarzenia umieszczana jest na naszej
stronie
internetowej
www.mok-
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kamyk.pl, w zakładce aktualności.
Systematycznie ponawiamy informacje
na Facebooku wraz z plakatami.
Drukujemy plakaty A3 oraz plakaty
dużego formatu na słupy ogłoszeniowe.
Zamieszczamy informacje w prasie,
radiu i pruszkowskiej TV kablowej.

OBSZAR NR III – 112 872,27 zł
NAZWA
PROJEKTU
1.Inkubator świetlicy
osiedlowej dla
mieszkańców,
szacowany koszt
realizacji projektu
53 000,00 zł
Uwagi
oceny
merytorycznej:
--bez uwag—
Wydział merytoryczny
odpowiedzialny
za
realizację zadania
Biuro
Promocji
Kultury Miasta

i

I KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

II KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

Inauguracja działania świetlicy w formie
uroczystego otwarcia odbyła się w dn. 10 lutego
2017 z udziałem ponad 50 mieszkańców osiedla.
W trakcie spotkania m.in. dyskutowano o
możliwych
formach
działania
świetlicy,
mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły wspólnych
aktywności
i
zapisywali
się
na
listy
poszczególnych form zaintereso-wań.
Na przestrzeni kolejnych 2 tygodni ze zgłoszonych
przez mieszkańców aktywności uformował się
tygodniowy
grafik
stałych
spotkań/zajęć
odbywających się w Świetlicy:
Wtorki: zajęcia gimnastyczne dla pań – (z uwagi
na wielkość Sali zajęcia mogą się odbywać w
grupach nie większych niż 7 osób)
- 14.II spotkanie organizacyjne – 5 osób
zainteresowanych
- 21.II pierwsze spotkanie z prowadzącą – 7 osób
- 28.II zajęcia w 2 grupach: g.18-19 – 6 osób; g.
19-20 – 7 osób
- 7.III, zajęcia w 2 grupach: g.18-19 – 5 osób; g.
19-20 – 6 osób
- 14.III, zajęcia w 2 grupach: g.18-19 – 5 osób; g.
19-20 – 6 osób
- 21.III, zajęcia w 3 grupach: g.17-18 – 5 osób;
g.18-19 – 7 osób; g. 19-20 – 5 osób;
- 28.III, zajęcia w 3 grupach: g.17-18 – 5 osób;
g.18-19 – 7 osób; g. 19-20 – 5 osób;
- 4.IV, zajęcia w 3 grupach: g.17-18 – 5 osób;
g.18-19 – 7 osób; g. 19-20 – 6 osób; ponadto
uformowała się 4 grupa gimnastyki dla pań z
zajęciami w czwartki w g. 21-22
Środy:
spotkania Malichowskiego Klubu Seniorów –
- 15.II pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej
powołania Klubu Seniorów (4 osoby)
- 22.II, spotkanie inaugurujące działalność Klubu
Seniorów (23 osoby)
- 1.III, spotkanie nt. ustaleń programu działania
Klubu Seniorów (14 osób)
- 8.III, wieczór zapoznawczy Klubu Seniorów z
okazji Dnia Kobiet (19 osób)
- 15.III, wieczór fraszek p. Waldemara
Chaczykowskiego (mieszkaniec Malich, autor
zbiorów fraszek) obecn. 19 osób
- 22.III, spotkanie z rehabilitantem/masazystą ph.
„Rola ruchu i masażu w utrzymaniu sprawności”
(obecn. 32 osoby)
- 29.III, spotkanie z lekarzem (dr Aneta Rola) nt.
wiosennych porad zdrowotnych dla seniorów
(obecn. 20 osób)
- 5.IV, uroczyste spotkanie przedświąteczne „jajeczko wielkanocne” Klubu Seniorów (obecn.
21 osób)
Czwartki: spotkania
Klubu PlastycznoArtystycznego (decoupage i inne techniki)

W 3-miesięcznym okresie II kwartału
(IV-VI 2017) projekt realizowany był
zgodnie z regułami i harmonogramem
przyjętym na początku działania
projektu (i opisanym dokładnie w
sprawozdaniu z I kwartału).
W świetlicy odbywają się zajęcia
cykliczne w 4 dniach tygodnia:
wtorki: gimnastyka dla pań (3
grupy, od godz. 17 do 20)
środy: spotkania Malicho-wskiego
Klubu Seniorów (od godz. 17.00)
czwartki :
spotkania klubu
plastycznego (od godz. 17.00)
piątki:
spotkania Klubu Gier
Wszelakich (od godz. 16.00 do
21.00)
Ponadto w pozostałe dni (od soboty
do
poniedziałku)
sporadycznie
odbywały się także spotkania
okolicznościowe
(zebrania
mieszkańców, spotkania robocze grup
projektowych, itp.)
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III KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )
Świetlica działała w III kwartale mimo okresu wakacyjnego przez cały czas, ale z uwagi na
okres urlopowy w lipcu i sierpniu
zajęcia i spotkania odbywały się
z
nieco
mniejszą
intensywnością.
W miesiącach tych zawiesił
swoje działanie czwartkowy Klub
Plastyczno-Artystyczny
i
z
mniejszą
częstotliwością
odbywały się piątkowe spotkania
Klubu
Gier
Wszelakich.
Natomiast przez cały czas, bez
"wakacyjnych" przerw (czasami
tylko
z
nieco
mniejszą
frekwencją)
odbywały
się
wtorkowe i czwartkowe zajęcia
gimnastyki dla pań oraz środowe
spotkania Malichowskiego Klubu
Seniorów.
Od początku września frekwencja
na
zajęciach
wróciła
do
przedwakacyjnej
"normy".
Uczestnicy zajęć w Świetlicy szczególnie członkowie Klubu
Seniorów,
bardzo
mocno
zaangażowali
się
w
przygotowania organizacyjne i
programowe
do
Festynu
"Pożegnanie Lata w Malichach",
który stał się w dużej mierze
imprezą promocyjną dla Projektu
"Świetlica".
Seniorzy byli współgospodarzami
festynu, mieli własne, duże
stoisko na którym przygotowali
poczęstunek dla gości festynu,
przeprowadzili loterię fantową,
natomiast na scenie głównej
prowadzili konkursy (w tym
konkurs o historii Pruszkowa).
Festyn odbył sie w sobotę 16
września 2017 r.
Jednocześnie przez cały wrzesień
w ramach środowych spotkań
Klubu Seniorów realizowany był
(przez profesjonalistów Fundację Psychologiczną z
Warszawy) cykl zajęć
warsztatowych z treningiem
pamięci dla seniorów.
Towarzyskie spotkania Klubu

Seniorów (i prace
przygotowawcze do Festynu)
odbywały się w tym czasie w
czwartki (dlatego w tym czasie
jeszcze nie ruszył z powakacyjną
działalnością czwartkowy Klub
Plastyczno-Artystyczny)

- klub zawiązał się 23 lutego jako pomysł jednej z
mieszkanek chcącej nauczyć sąsiadki zdobienia
szkła metodą decoupage; inicjatywa tak dobrze się
przyjęła, że na cotygodniowych zajęciach od g. 17
spotyka się regularnie od 6 do 9 osób, rozwijając
także i inne techniki zdobienia artystycznego (w
okresie
przedświątecznym
przygotowywano
ozdoby wielkanocne, a przed niedzielą palmową –
palemki do kościoła.
Od 6.IV w czwartki w godz. 21.00-22.00 (jako
stały termin) doszła dodatkowa grupa gimnastyki
dla pań.
Piątki:
spotkania
Klubu Gier Wszelakich
(logiczne, planszowe, towarzyskie – w tym
scrabble, szachy, brydż, i inn.) począwszy od 17
lutego co tydzień w piątek od godz. 16 do ok. 19
w świetlicy królują gry towarzyskie; starsi
spotykają się przy scrabble, brydżu i innych grach
karcianych, a dzieci przy grach planszowych i
zręcznościowych; w każdym wieczorze gier bierze
udział od 9 do 13 osób.
Ponadto, poza stałym tygodniowym grafikiem
spotkań w Świetlicy odbywały się również
spotkania dodatkowe:
6.III, g. 20-22 – spotkanie liderów pomysłów do
Budżetu Obywatelskiego’2018 (7 osób)
10.III, g. 19-21 – spotkanie mieszkańców ul.
Zielonej ws. zagrożeń inwestycyjnych (13 osób)
11.III, g. 12-14 - Spotkanie Malichowskiego
Klubu Seniorów z Pruszkowską Radą Seniorów (z
udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa
Michała Landowskiego) obecnych 16 osób
2.Mała architektura w
Malichach, szacowany
koszt realizacji
projektu
16 300,00 zł
Uwagi
oceny
merytorycznej:
--bez uwag—
Wydział merytoryczny
odpowiedzialny
za
realizację zadania
Wydział
Ochrony
Środowiska

Zgłoszenie robót budowlanych przyjęte przez
Starostę Pruszkowskiego .
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w wyniku którego został
wyłoniony Wykonawca.

Projekt zrealizowany

Projekt zrealizowany

W pierwszej kolejności wykonana została budowa
chodnika w ulicy Pęcickiej ( pomiędzy ul. Dolną
a
ul.Chmielną). Pozostałe elementy małej
architektury zostaną zrealizowane w maju 2017r.

3. Budowa skweru przy ul. Wapiennej
szacowany
koszt
realizacji
projektu
109 350,56 zł
Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego
zgodnie z pkt. 22 Rozdziału V Regulaminu
budżetu obywatelskiego, biorąc pod uwagę, że
pula środków przewidziana na realizację
projektów rekomendowanych w 2017 roku w
obszarach II, III, IV, V, VI i VII nie została
wyczerpana (łącznie środki niewykorzystane =
156 145,55 zł), rekomenduje przekazanie
pozostających środków finansowych na
realizację projektu pn. Budowa skweru przy
ul. Wapiennej w obszarze III, w którym
frekwencja w głosowaniu mieszkańców była
najwyższa (14,8%).

Aktualnie trwa regulacja
stanu prawnego działek o
Nr ew. 110 i 111 z obr. 26

Uwagi oceny merytorycznej tego projektu:
Projekt jest zlokalizowany na działce nr ew. 110
i 111 w obrębie 26, której właścicielem jest
Gmina Miasto Pruszków, obecnie działki te w
udziale 5/6 stanowią przedmiot dzierżawy.
Realizacja inwestycji możliwa do realizacji po
zakończeniu umów dzierżawnych.
Dla nieruchomości położonych w Pruszkowie dz. nr ew. 110 i 111 w obrębie 26 - brak jest
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Aktualnie
prawnego
111 z obr.

trwa regulacja stanu
działek o Nr ew. 110 i

Sprawa w Sądzie Rejonowego w
Pruszkowie
o zasiedzenie
udziału 1/6 w dz. ew. nr 110 i
111 z obr.26.

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Wydział merytoryczny odpowiedzialny za
realizację zadania
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Wydział Ochrony Środowiska

OBSZAR NR IV – 112 265,91 zł
NAZWA
PROJEKTU

I KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

II KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

Roboty budowlane zgłoszone
do Starostwa Powiatowego w
Pruszkowie.
Aktualnie
trwa
procedura
administracyjna w kierunku
przyjęcia przez Starostwo
Powiatowe zgłoszenia robót
budowlanych.

Wobec faktu, że oferta z najniższą
ceną przewyższyła szacunkowy
koszt realizacji inwestycji, Wydział
Ochrony Środowiska zawnioskował
o
zwiększenie
środków
na
realizację zadania. W dniu 29
czerwca na Sesji Rady Miejskiej w
Pruszkowie podjęto Uchwałę o
przeniesieniu środków finansowych
w budżecie Miasta Pruszkowa na
rok 2017 co zapewni finansowanie
inwestycji.

1.

Plac zabaw dla psów – ogródek
Agility,
szacowany koszt realizacji
projektu 109 350,56 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Na terenie działek oznaczonych numerami
4/1 i 5/1 znajduje się znaczna ilość drzew i
krzewów,
które
mogą
utrudniać
zagospodarowania terenu zgodnie
ze
złożonym wnioskiem. Część działki nr 654
w obrębie 24 znajduje się w strefie
chronionego krajobrazu, w której nie
lokalizuje się żadnych inwestycji. Pozostała
część zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona jest na sport i
rekreację. Rozpatrując sprawę lokalizacji
wybiegu dla psów należy wziąć pod uwagę,
że wskazane lokalizacje są w bezpośrednim
sąsiedztwie strefy chronionego krajobrazu
jak również zieleń porastająca obszar
między rzeką, a doprowadzalnikiem wody
do stawów stanowi schronienie dla licznie
występujących i gnieżdżących się ptaków.
Teren na którym planowana jest realizacja
projektu położony jest znacznie niżej w
stosunku do nieruchomości, na której
znajduje się tor kolarski. Wykonanie
jakiejkolwiek inwestycji wiąże się z
wykonaniem
odwodnienia
terenu.
Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji
zgłoszonej we wniosku będą możliwe do
ustalenia po opracowaniu projektu i
wyborze
wykonawcy
w
drodze
postępowania .

Po
przyjęciu
zgłoszenia,
zostanie
przeprowadzone
postępowanie o udzielenia
zamówienia publicznego w
celu wyboru Wykonawcy.
Planowany termin realizacji
projektu- czerwiec/lipiec 2017

III KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

Projekt zrealizowany

Obecnie projekt jest w trakcie
realizacji.
Planowany termin zakończenia
prac II połowa sierpnia 2017 r.

12.05.2017r.
Zapytanie
ofertowe
dla
zamówienia
publicznego o wartości 30 000
EURO
29.05.2017 - otwarcie ofert.

Wydział merytoryczny odpowiedzialny
za realizację zadania
Wydział Ochrony Środowiska

OBSZAR NR V – 136 203,51 zł

NAZWA
PROJEKTU
1.Cykliczne
spotkania seniorów
„SENIORADA”,
szacowany
koszt
realizacji projektu
79 000,00 zł
Uwagi
oceny
merytorycznej:
--bez uwag-Wydział

I KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

II KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

III KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

W
styczniu
2017
r
przygotowano
kalendarz
imprez, ustalono tematykę
prelekcji,
warsztatów,
,
szacowano
wydatki,
tj.
wystosowano
zapytania
ofertowe
dot.
kosztów
wycieczek, wynajmu sal,
wydruku plakatów i ulotek
oraz
materiałów
promocyjnych ( rollbaner,

Kolejne wydarzenia związane z trwającą
realizacją projektu Cykliczne spotkania seniorów
SENIORADA odbyły się planowo. Umówieni
prelegenci dopisali, podobnie jak słuchacze
prelekcji i warsztatów, a także uczestnicy
wycieczek. Tematy prelekcji i warsztatów
dotyczyły różnych dziedzin życia, dzięki czemu
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na warsztaty i
wycieczki obowiązywały zapisy. Spotkania
odbywały się w Spółdzielczym Domu Kultury, w
sali konferencyjnej MOPS oraz w Centrum
Aktywności Lokalnej.

Realizacja imprez w ramach Cyklicznych
spotkań seniorów Seniorada w III kwartale
2017 roku wiązała się z okresem wakacyjnym.
W lipcu i sierpniu realizowane były
wycieczki:
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•

26.07.2017r.
– wycieczka do
Pułtuska, z udziałem 53 seniorów

•

09.08.2017r. – wycieczka do Łącka
i Płocka, z udziałem 52 seniorów

merytoryczny
odpowiedzialny za
realizację zadania
Biuro Promocji i
Kultury Miasta
Miejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej

ołówki, notesy)
W lutym 2017r
powstał
plakat
informujący
o
Senioradzie i ulotki o
pierwszych wydarzeniach w
ramach
tego
Projektu,
wystosowano zaproszenia do
potencjalnych wystawców na
Giełdzie informacyjnej oraz
umawiano
pierwszych
prelegentów.
Zakupiono
materiały promocyjne.
W marcu 2017r :
1 marca 2017r - w SDK przy
ul. Hubala odbyła się giełda
informacyjna
promująca
projekt.
W Giełdzie wzięło udział 24
wystawcówbyły
to
instytucje,
organizacje,
usługodawcy itp. kierujący
swoją ofertę do seniorów. W
trakcie
Giełdy
Seniorzy
zapisywali się na wycieczki,
które będą miały miejsce w
maju – do Łowicza, czerwcu
– do Żelazowej Woli, lipcu –
do Pułtuska, w sierpniu – do
Płocka, na
warsztaty
organizowane w ramach
Seniorady a także mogli
zapoznać się z wydarzeniami,
które będą miały miejsce w
czasie Seniorady. Było bardzo
duże
zainteresowanie
Seniorów tym wydarzeniem .
Na wydarzeniu obecne były
również media lokalne.
W marcu przygotowano także
materiały promocyjne tj.
plakaty, ulotki o każdym
wydarzeniu.
Odbyły się następujące
spotkania:
14 marca 2017r –(SDK ul.
Hubala)wykład „ Klucz do
szczęścia” udział wzięło 35
osób;
21 marca 2017r – (SDK ul.
Hubala) prelekcja„ Jak
odżywiać się zdrowo” –
udział wzięło 31 osób;
27 marca 2017r (SDK ul.
Hubala)- rozpoczął się cykl
warsztatów plastycznych, w
których udział bierze 10
osób – następne terminy
spotkań to :3 i 24 kwietnia
2017r.
28 marca 2017r – ( sala
MOPS ul. Helenowska)
warsztaty „Bezpieczeństwo
seniorów” - 11 osób
W trakcie spotkań ( prelekcji ,
warsztatów) seniorzy
otrzymują mały poczęstunek (
kawa, herbata, drobne
słodycze).
W marcu 2017 zaplanowano
także działania na następne
miesiące, wydrukowano
ulotki na temat wydarzeń
kwietniowych i
rozpowszechniano je na
terenie miasta.
Suma poniesionych
wydatków na „Senioradę” w
I kwartale 2017r to kwota:
5234,21 zł

Wydarzenia w II kwartale:
KWIECIEŃ
3 i 24.04.2017r. Warsztaty plastyczne
dla seniorów, prowadziła Alicja Hausman, SDK,
ul. Hubala 5, Pruszków, udział wzięło 10 osób.
4, 18 i 25.04.2017r. Warsztaty z asertywności,
prowadziła dr hab. prof. Mariola Wolan–
Nowakowska, sala konferencyjna MOPS,
ul. Helenowska 3a, Pruszków, udział wzięło 11
osób.
5.04.2017r. prelekcja „Dieta dla osób z
cukrzycą”, prowadziła dietetyk Wioleta
Kowalska, SDK, ul. Hubala 5, Pruszków, udział
wzięło 6 osób.
19.04.2017r. prelekcja „Co zrobić jeśli
masz problem z halluksami, odciskami,
wrastającymi paznokciami”, prowadziła
podolog Urszula Warych, SDK,
ul. Hubala 5, Pruszków, udział wzięło 29 osób.
MAJ 2017
8.05.2017. prelekcja Japonia znana i nieznana
– oczami podróżnika Mateusza Majewskiego”,
sala konferencyjna MOPS, ul. Helenowska 3a,
Pruszków, udział wzięło 37 osób.
10.05.2017r. prelekcja Poznaj swoją sylwetkę,
czyli zasady podkreślania atutów, prowadziła
Katarzyna Bujniewicz, SDK, ul. Hubala 5,
Pruszków; udział wzięło 27 osób.
16.05.2017r. Warsztaty gospodarowania
własnym czasem, prowadziła dr hab. prof.
Mariola Wolan–Nowakowska, sala
konferencyjna MOPS, ul. Helenowska 3a,
Pruszków, udział wzięło 14 osób.
17.05.2017r. prelekcja Magia makijażu, czyli
tajemnice modelowania twarzy, prowadziła
Katarzyna Bujniewicz, SDK, ul. Hubala 5,
Pruszków, udział wzięło 18 osób.
19.05.2017r. prelekcja Nietrzymanie moczu –
diagnostyka,
profilaktyka
i
leczenie,
prowadziła mgr Paulina Gano, SDK, ul. Hubala
5, Pruszków, udział wzięło 33 osoby.
29.05.2017 r. Wycieczka do Łowicza / Arkadii
/ Nieborowa, udział wzięło 33 osoby.
CZERWIEC
05.06.2017r. prelekcja multimedialna Ważne
zagadnienia związane z wykonywaniem
fotografii, prowadził Andrzej Gomoła, sala
konferencyjna MOPS, ul. Helenowska 3a,
Pruszków, udział wzięło 12 osób.
06/09/12/13.06.2017r., Warsztaty fotograficzno
- komputerowe, dla osób zapisanych, prowadził
Andrzej Gomoła, Centrum Aktywności Lokalnej,
ul. Jasna 3, Pruszków, udział wzięło 13 osób.
14.06.2017r. prelekcja Masaż, akupresura oraz
dobre nawyki dla postawy, prowadził
masażysta Jerzy Wojtczuk, SDK, ul. Hubala 5,
Pruszków, udział wzięło 26 osób.
25.06.2017r. wycieczka do Żelazowej Woli /
Brochowa.
Cały kwartał trwają również:
we WTORKI, w godz. 9:00 – 10:00
Gimnastyka dla Seniorów, Dzienny Dom
Pomocy Społecznej, ul. Księcia Józefa 1,
Pruszków. W gimnastyce bierze udział 12 osób.
w ŚRODY, w godz. 10:00 – 12:00 do Klub
Seniora Ośrodka Aktywizacji Seniorów „AS”,
Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Hubala 5,
Pruszków. Na spotkania przybyło w sumie ok. 40
osób. Z końcem czerwca do klubu przychodzi
regularnie ok. 18 osób.
w ŚRODY, w godz. 9:00 – 9:45 spacery z
kijkami Nordic Walking – inicjatywa klubu
Seniora z SDK, zbiórka przy Spółdzielczym
Domu Kultury, ul. Hubala 5, Pruszków. W
spacerach bierze udział 6 – 10 osób.

Miesiące lipiec i sierpień przeznaczone były
m.in. na podsumowanie dotychczasowych
realizacji,
sporządzenie
notatek
oraz
skompletowanie zdjęć. Podjęto przygotowania
do wydarzeń przewidzianych na wrzesień:
•

Wykonanie
plakatu
A2,
komunikującego o wznowieniu
spotkań po wakacjach i o
programie Seniorady na wrzesień

•

Sporządzenie
ulotki
A5
informującej
o
programie
Seniorady we wrześniu

•

Wykonanie
plakatów
A4
komunikujących
o
kolejnych
prelekcjach i warsztatach, łącznie 8
małych plakatów.

We wrześniu odbyły się nowe wydarzenia:
Od 4.09.2017r. w PONIEDZIAŁKI i
ŚRODY, w godzinach 9:00 – 10:00
odbywały się „Zajęcia ruchowe pilates” dla
osób zapisanych, prowadziła je Maja Niderla.
Zajęcia odbywały się w Spółdzielczym Domu
Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie.
Obecnych było od 15 do 19 seniorek.
Od 05.09.2017 r. we WTORKI i
CZWARTKI, w godzinach 9:00 – 10:00
odbywała się „Gimnastyka dla Seniorów”
dla osób zapisanych, prowadziła ją Małgorzata
Haligowska.
Zajęcia
odbywały
się
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Księcia Józefa 1 w Pruszkowie. Grupa
liczyła średnio 11 pań.
Między 5.09.2017r. a 20.10.2017r., we
WTORKI i PIĄTKI, w godzinach 12:00 –
13:00
zaplanowane
zostały
zajęcia
„Bezpieczny senior. Zajęcia ruchowe z
elementami
samoobrony”
dla
osób
zapisanych. Prowadzenie: Mateusz Jeżak.
Wrześniowe zajęcia odbyły się zgodnie z
planem w Spółdzielczym Domu Kultury przy
ul. Hubala 5 w Pruszkowie. Grupa liczyła
zwykle od 16 do 18 osób.
W dniach 07.i 14.09.2017r., o godzinie 11:00
odbyły się warsztaty „Techniki relaksacji i
radzenia sobie ze stresem” dla osób
zapisanych. Prowadziła je dr hab. prof.
Mariola
Wolan–Nowakowska
w
sali
konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Helenowskiej 3a w
Pruszkowie.
W pierwszym terminie przybyło 17 a w
kolejnym 20 osób.
Dnia 13.09.2017r., o godzinie 14:00 miała
miejsce prelekcja „Nadciśnienie, wysoki
cholesterol, miażdżyca, choroby serca”,
którą prowadziła dietetyk Wioleta Kowalska w
Spółdzielczym Domu Kultury, ul. Hubala 5,
Pruszków.
Zainteresowanych
tematem
przybyło 29 osób.
Na dni 18.09.2017r. - 08.11.2017r., w
PONIEDZIAŁKI i ŚRODY, na godziny
16:00 – 18:00 zaplanowano „Kurs
komputerowy”
dla
osób
zapisanych.
Wrześniową turę przeprowadzono w pracowni
komputerowej, w Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Jasnej 2 w Pruszkowie. Średnio grupa
obecnych liczyła 10 osób.
W dniu 20.09.2017r., o godzinie 11:00
odbyło się spotkanie „Poznaj swój styl” z
autorką książki „W pogoni za stylem” -
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Katarzyną Bujniewicz. Miało ono miejsce w
Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala
5 w Pruszkowie. Udział wzięło 14 osób.
Dnia 27.09.2017r. odbyła się wycieczka
autokarowa do Węgrowa i Liwu, w której
udział wzięło 53 seniorów.
W dniu 29.09.2017r., w godzinach 16:00 –
20:00 odbyła się nauka tańca: „Rozwój
poprzez taniec. Nauka tańca i zabawa
taneczna”. Impreza miała miejsce w
Spółdzielczym Domu Kultury, ul. Hubala 5,
Pruszków, a bezpłatne bilety wydawano od
18.09.2017r., w Centrum Aktywności Lokalnej
w Pruszkowie. Łącznie w zabawie udział
wzięło 83 seniorów.
Ponadto wznowiono aktywności sprzed
wakacji:
We ŚRODY, w godzinach 10:00 – 12:00
swoje spotkania w Spółdzielczym Domu
Kultury
przy
ul. Hubala 5 w Pruszkowie miał Klub
Seniora Ośrodek Aktywizacji Seniorów
„AS”. Na spotkaniach było do 19
klubowiczów. O godzinie 12:00 chętni
spacerowali z kijkami Nordic Walking.
Zależnie od pogody udział brało od 2 do 8
osób.
Imprezy były bezpłatne. Na prelekcjach i
spotkaniach Klubu „AS” częstowano kawą,
herbatą oraz ciastkami. Realizator projektu
MOPS Pruszków organizował i promował
kolejne
wydarzenia
z
zachowaniem
najwyższego poziomu merytorycznego i
organizacyjnego. W Centrum Aktywności
Lokalnej udzielano informacji i potwierdzano
telefonicznie uczestnictwo w wydarzeniach.
2.Stojak rowerowy,
szacowany koszt
realizacji projektu
2 000,00 zł
Uwagi
oceny
merytorycznej:
--bez uwag-Wydział
merytoryczny
odpowiedzialny za
realizację zadania
Wydział Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

Projekt zrealizowany
Projekt zrealizowany

Projekt został zrealizowany.
Stojak zamontowany w dniu
13.03.2017

OBSZAR NR VI – 116 386 zł

NAZWA
PROJEKTU

I KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

II KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

1.Kontrapas rowerowy na
ulicy Chopina, szacowany
koszt realizacji projektu
31 000,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Wytyczenie
kontrapasu
rowerowego
wymaga
uzyskania opinii m.in. od
Komendy Powiatowej Policji
w Pruszkowie.
Wydział
merytoryczny
odpowiedzialny za realizację

Opracowano projekt zmiany
stałej organizacji ruchu w ul.
Chopina.

Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Chopina w
Pruszkowie dotyczący wprowadzenia kontrapasa
rowerowego został zaopiniowany negatywnie i
odrzucony przez Starostwo Powiatowe w
Pruszkowie.
W związku z powyższym Wydział nie ma
możliwości realizacji zadania wskazanego we
wniosku do Budżetu obywatelskiego edycja
2016/2017.

Projekt zaopiniowano pozytywnie
przez Komendę Powiatową
Policji.
Aktualnie
projekt
zostanie
złożony do zatwierdzenia do
zarządcy ruchu – Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie.

O powyższym poinformowano Autora Projektu.
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III KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )
Odstąpiono od realizacji projektu

zadania
Wydział Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury
Technicznej

2.Twarzą
w
twarz
–
warsztaty
teatralne,
szacowany koszt realizacji
projektu
27 900,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Projekt może być realizowany
po określeniu konkretnego
harmonogramu i kosztorysu.
Wydział
merytoryczny
odpowiedzialny za realizację
zadania
Biuro Promocji i Kultury
Miasta
Miejski Ośrodek Kultury

15.01. „Wyspa” w wykonaniu
Grupy Teatralnej FREES,
15
stycznia
2017r.
w
Młodzieżowym Domu Kultury
odbył się pierwszy popremierowy
spektakl pt.: „Wyspa”, w
wykonaniu Grupy Teatralnej
FREES z Wołomina. Piotr
Stawski
oraz
Przemysław
Niedzielski reżyserzy, a zarazem
aktorzy spektaklu, w sposób
humorystyczny
przedstawili
problemy, z którymi wielu z nas
się
boryka.
Tematem
przedstawienia
był
pogrzeb
bliskiej osoby oraz spory
rodzinne wynikające z nagłej
śmierci
jednego
z
najważniejszych
członków
rodziny. Czarny humor świetnie
oddaje sytuację, w której każdy z
nas może się znaleźć.
Spektakl obejrzało ok. 20 osób.
17.02.2017r.Spotkanie
z
aktorem
Markiem
Frąckowiakiem w Młodzieżowym
Domu Kultury.
Marek Frąckowiak - aktor
dubbingowy, teatralny i filmowy.
Aktor teatrów stołecznych. W
latach 1974-77 występował w
Teatrze Nowym, w latach 197781 w Teatrze Współczesnym, w
latach 1987-90 w Teatrze
Rozmaitości. W roku 1993 aktor
Teatru Adekwatnego, od roku
2001 występuje w Teatrze
Rampa. Założyciel i prezes
Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea
Porta. Gość w żartobliwy sposób
przedstawił
tajniki
zawodu
aktora,
a
całe
spotkanie
przebiegło
w
miłej
i
sympatycznej atmosferze.
W spotkaniu udział wzięło ok. 40
osób.
1.03.2017 r. - „Teatr Collegium
Nobilium „Pelikan” i „Zabawa z
ogniem”.
Zarówno jednoaktówka "Pelikan"
jak i "Zabawa z ogniem" to
przykład zgryźliwego humoru
Strindberga. Problematyka, która
zaprzątała autora to mroczna
psychologia
jednostek
i
małżeńskie
piekło.
Dzieła
Strindberga skandalizują opinię
publiczną, ponieważ stworzył
koncepcję i estetykę teatru
intymnego, psychologicznego i
kameralnego.
Operował
elementami
naturalizmu,
ekspresjonizmu i nadrealizmu.
Oglądając
jego
dramaty
dostrzegamy prekursora teatru
absurdu, okrucieństwa i groteski.
W obydwu jednoaktówkach
udział wzięli studenci IV roku

1. Spektakle teatralne – 3 spektakle:
8.04. „Twoje Ja” w wykonaniu Teatru
„Odgłos Paszczą”, w Młodzieżowym Domu
Kultury.
Grupa Teatru Amatorskiego „Odgłos Paszczą" z
Kobyłki przedstawiła spektakl pt. „Twoje Ja".
Zarówno reżyserem jak i scenarzystą tego
spektaklu jest Piotr Stawski – z zamiłowania
reżyser, scenarzysta, śpiewak poezji, recytator, a
z wykształcenia aktor - student Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie oraz absolwent Studium Aktorskiego
im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. W role w
jego spektaklu wcielili się: Joanna Wasiak, Aneta
Kietlińska, Ewa Nowakowska, Milena Matera,
Karolina Złotkowska, Magdalena Dybka, Maciej
Winiarski oraz Paweł Lipny. Mimo tego, że są to
początkujący aktorzy, zdołali już przy okazji
swojego spektaklu znakomicie rozbawić
publiczność, która nagrodziła ich występ
gromkimi
brawami.
Spektakl „Twoje ja" opowiada o tym, że
wywodzimy się z różnych środowisk, mamy
różne pragnienia i potrzeby, różne marzenia i
dążenia. Żadne szkolenia, żadne kursy nie są w
stanie zmienić nas samych, naszej osobowości,
naszego ja. Poddajemy się, próbujemy się
zmienić pod wpływem nacisku, ale jednak po
pewnym czasie powracamy do swoich ideałów i
pozostajemy sobą. „Moje ja" jest najważniejsze i
niezmienne.
Spektakl obejrzało ok. 25 osób.
23.04. „Donna Kamelia” wg opowiadania
Stanisława Kowalewskiego, w wykonaniu
Teatru „Na Pustej Podłodze”, w Ośrodku
Kultury Chrześcijańskiej.
Jacek Zienkiewicz, wykonawca monodramatu,
przenosi nas w czasy młodości autora
opowiadania. Powracamy do atmosfery małego,
przedwojennego miasteczka położonego przy
linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Była to
opowieść o tytułowej Donnie Kamelii, która
potrafiła zawładnąć sercami całej męskiej części
mieszkańców miasteczka. Niestety, przez ten
sentymentalny świat przetoczył się nagle i
gwałtownie walec historii. Każdy z nas ma
potrzebę snucia marzeń o lepszym i większym
świecie, niż ten, w którym przyszło mu żyć.
Aktor w fantastyczny sposób opowiedział tę
tragiczną historię i przeniósł nas w dawne czasy
opisując wojnę i bezpowrotne odejście świata,
którego fascynujące centrum stanowiła piękna
kurtyzana - Donna Kamelia. Na zakończenie
nieustające brawa udowodniły profesjonalne
wykonanie oraz bliskość ukazanego tematu we
współczesnym świecie. Reżyserem spektaklu jest
Waldemar Matuszewski.
Spektakl obejrzało ok. 45 osób.
27.05. „Dożywocie” Aleksandra Fredro, w
wykonaniu Teatru „Parabuch”,
w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej.
Zaprezentowana sztuka była wartka w intrydze i
żywa w dialogach. Amatorski teatr, w reżyserii
Ryszarda Jakubisiaka, profesjonalnie przedstawił
pogoń za pieniędzmi prowadzące do zejścia na
niewłaściwą drogę. Jakże odpowiadające
współczesnym czasom. Wspaniałą grę aktorską
doceniła
nasza
niezawodna
publiczność
nagradzając przedstawienie oklaskami na stojąco.
Spektakl obejrzało ok. 30 osób.
2. Spotkania z Twórcami – 1 spotkanie:
2.04. Spotkanie z reżyserem filmowym
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1. Spektakle teatralne – 2
spektakle:
23.09. „Nie-Me-Kino” w
wykonaniu Teatru „Odgłos
Paszczą”,
w Ośrodku Kultury
Chrześcijańskiej.
Grupa Teatru Amatorskiego z
Kobyłki przedstawiła spektakl pt.
„Nie-Me-Kino".
Zarówno
reżyserem jak i scenarzystą tego
spektaklu jest Piotr Stawski – z
zamiłowania reżyser, scenarzysta,
śpiewak poezji, recytator, a z
wykształcenia aktor - student
Akademii
Teatralnej
im.
Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie
oraz
absolwent
Studium
Aktorskiego
im.
Aleksandra
Sewruka
w
Olsztynie.
Było
to
przedpremierowe przedstawienie.
Spektakl obejrzało ok. 20 osób.
30.09. „Bajki dla dorosłych”, w
wykonaniu Teatru „Po 20-tej” z
Piaseczna, w Młodzieżowym
Domu Kultury.
W tym cyklicznym telewizyjnym
wieczornym
programie
humorystycznym z lat 70-tych
rolę narratora pełnił niezrównany
Jan Kobuszewski. Okazuje się, że
po czterdziestu latach, teksty
bajek nadal nas bawią, a pointy
są nadal aktualne. Mogliśmy
obejrzeć cykl siedmiu bajek dla
dorosłych m.in. "Bajka o
Czerwonym Kapturku", "Bajka o
wodociągu",
"Bajka
o
zamożnych
rodzinach”,
autorstwa Joanny Wilińskiej,
Feliksa Dereckiego i Andrzeja
Nowickiego.
Fabuły
bajek
rozgrywają się dawno, dawno
temu…, ale nawiązują do czasów
współczesnych. Istotą bajki była
zawsze zaskakująca widzów
pointa - morał wygłaszana w
ostatnim zdaniu przez narratora. I
niech nikogo nie zwiodą tak
popularne wątki, jak Czerwony
Kapturek... to już zupełnie inna
bajka....
Teatr „Po 20-tej” z Piaseczna
składa się z osób dorosłych w
różnym wieku i działa od 2014r.
Spektakl obejrzało ok. 30 osób.
2. Warsztaty Teatralne – 1
warsztat:
16.09. „Relokacja organu mowy i
śpiewu” - Piotr Stawski oraz
„Aktor, twórca spektaklu –
dramaturgia” - Anna Dziedzic.
Warsztaty odbyły się w
Młodzieżowym Domu Kultury
oraz w Ośrodku Kultury
Chrześcijańskiej, poprowadzili je
Anna Dziedzic oraz Piotr
Stawski. Anna Dziedzic
poprowadziła warsztaty tylko w

Wydziału Aktorskiego.
Z wyjazdu skorzystało 50
uczestników.
18.03. 2017r.- „Aktor kreatywny
– improwizacja i higiena głosu”
Warsztaty odbyły się w
Młodzieżowym Domu Kultury
oraz w Ośrodku Kultury
Chrześcijańskiej, poprowadzili je
Anna Dziedzic oraz Piotr
Stawski.
W warsztatach, w sumie, udział
wzięło 49 osób – dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Wyjazdy do teatrów zawodowych
Na wyjazdy do teatrów
obowiązują zapisy w Miejskim
Ośrodku Kultury, po podaniu
terminu spektaklu. Będzie
również podana data i godzina od
której będą przyjmowane zapisy.
Informacje dotyczące spektaklu i
zapisów zostaną ogłoszone na
stronie www.mok-kamyk.pl oraz
rozplakatowane w Pruszkowie.
Promocja wydarzeń Projektu
„Twarzą w Twarz”
Informacja na temat każdego
wydarzenia umieszczana jest na
naszej
stronie
internetowej
www.mok-kamyk.pl, w zakładce
aktualności.
Systematycznie
ponawiamy
informacje
na
Facebooku wraz z plakatami.
Drukujemy plakaty A3 oraz
plakaty dużego formatu na słupy
ogłoszeniowe.
Zamieszczamy
informacje w prasie, radiu i
pruszkowskiej TV kablowej.

Januszem Majewskim w Ośrodku Kultury
Chrześcijańskiej
Janusz
Majewski
reżyser
filmowy,
dramatopisarz, scenarzysta, wykładowca, Rektor
Warszawskiej Szkoły Filmowej. W 2001 r.
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. 21 marca 2011 Janusz
Majewski odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd
na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. W 2012 roku
został uhonorowany nagrodą "Orła" w kategorii
"Za Osiągnięcia Życia". W 2013 r. odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Wspaniałe, pełne ciepła spotkanie z przemiłym
człowiekiem. Pani Zofia Turowska po
zapoznaniu się z archiwum Pana Janusza
Majewskiego stworzyła o Nim książkę, która
przeprowadza nas przez różne etapy życia
znanego
reżysera.
Pisze
o
pewnych
"tajemnicach", o sprawach związanych z życiem
codziennym oraz o niewielkim życiu prywatnym,
którego Pan Majewski prawie w ogóle nie miał.
Była również możliwość nabycia książek.
W spotkaniu udział wzięło ok. 15 osób.
3. Warsztaty Teatralne – 1 warsztat:
6.05. Aktor w teatrze psychofizycznym. Techniki
Aleksandrowa oraz ciało, ruch i przestrzeń.
Warsztaty odbyły się w Młodzieżowym Domu
Kultury oraz w Ośrodku Kultury
Chrześcijańskiej, poprowadzili je Anna Dziedzic
oraz Piotr Stawski. W warsztatach, w sumie,
udział wzięło 15 osób – dzieci, młodzieży i
dorosłych.
4. Wyjazdy do teatrów zawodowych – 2
wyjazdy:
Na wyjazdy do teatrów obowiązują zapisy w
Miejskim Ośrodku Kultury, po podaniu terminu
spektaklu. Będzie również podana data i godzina
od której będą przyjmowane zapisy. Informacje
dotyczące spektaklu i zapisów zostaną ogłoszone
na stronie www.mok-kamyk.pl oraz
rozplakatowane w Pruszkowie.
4.04. Teatr Dramatyczny „Wizyta Starszej
Pani”
Najbogatsza kobieta świata, lamparcica po
siedmiu małżeństwach przyjeżdża do swojego
rodzinnego miasteczka, w którym już nawet nie
zatrzymują się pociągi, a bezrobocie bije
rekordy. Wszyscy spodziewają się deszczu
pieniędzy. Klara Zachanasian napędzana jest
jednak paliwem zemsty za wygnanie,
upokorzenie i śmierć dziecka. Może spełnić
oczekiwania mieszkańców jedynie za cenę
morderstwa. Czy miejscowi są ją w stanie
zapłacić? Jest to opowieść rozpięta między
horrorem, komedią a sensacyjnym reportażem.
Klara jak antyczna Medea i Czarna Mamba z
filmu Tarantino, całe życie podporządkowała
wyrównaniu rachunków. Dürrenmatt korzystając
z klasycznego motywu pokazuje mechanizm
działania pokusy i pyta, jak daleko można
posunąć się dla pieniędzy.
Z wyjazdu skorzystało 50 uczestników.
12.05. Teatr Dramatyczny „Cabaret”
Na podstawie musicalu powstał jeden z
najwybitniejszych filmów w historii kina.
„Cabaret” to również źródło muzycznych
evergreenów – „Money, Money”, "Welcome to
Berlin" czy „Don’t Tell Mama”. Kultowy
broadwayowski musical, który stał się kanwą
filmowego hitu, jednego z najgenialniejszych w
historii światowego kina. Porywająca podróż w
czasie - do stolicy kabaretu, Berlina szalonych lat
30-tych XX stulecia.
Z wyjazdu skorzystało 50 osób.
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Młodzieżowym Domu Kultury.
W warsztatach, w sumie, udział
wzięło 9 osób – dzieci,
młodzieży i dorosłych.
W miesiącu lipcu i sierpniu nie
odbyły się żadne spektakle,
spotkania z twórcami, warsztaty
teatralne, ani wyjazdy do teatrów
zawodowych.
Promocja wydarzeń Projektu
„Twarzą w Twarz”
Informacja na temat każdego
wydarzenia umieszczana jest na
naszej
stronie
internetowej
www.mok-kamyk.pl, w zakładce
aktualności.
Systematycznie
ponawiamy
informacje
na
Facebooku wraz z plakatami.
Drukujemy plakaty A3 oraz
plakaty dużego formatu na słupy
ogłoszeniowe.
Zamieszczamy
informacje w prasie, radiu i
pruszkowskiej TV kablowej.

Promocja wydarzeń Projektu „Twarzą w
Twarz”
Informacja na temat każdego wydarzenia
umieszczana jest na naszej stronie internetowej
www.mok-kamyk.pl, w zakładce aktualności.
Systematycznie ponawiamy informacje na
Facebooku wraz z plakatami. Drukujemy plakaty
A3 oraz plakaty dużego formatu na słupy
ogłoszeniowe. Zamieszczamy informacje w
prasie, radiu i pruszkowskiej TV kablowej.
3.Sokola tablica,
Szacowany
koszt realizacji projektu
13 100,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Projekt może być realizowany
po określeniu konkretnego
harmonogramu i kosztorysu.
Wydział
merytoryczny
odpowiedzialny za realizację
zadania
Wydział
Ochrony
Środowiska
4.Doświetlenie chodnika na
odcinku między ul.
Baśniową a ul. Chopina,
szacowany koszt realizacji
projektu
15 500,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
--bez uwag—
Wydział
merytoryczny
odpowiedzialny za realizację
zadania
Wydział
Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury
Technicznej
5.Stojaki
rowerowe
dla
Pruszkowa,
szacowany koszt realizacji
projektu
3960,00 zł
Uwagi oceny merytorycznej:
Propozycja nie likwidowania
miejsc parkingowych przy ul.
Chopina
Wydział
merytoryczny
odpowiedzialny za realizację
zadania

Przeprowadzono postępowanie o
udzielenie
zamówienia
publicznego w wyniku którego
został wyłoniony Wykonawca.
Realizacja
2017r.

projektu

–

Projekt zrealizowany
Projekt zrealizowany

maj

W dniu 07.03.2017 podpisano
umowę na budowę oświetlenia
chodnika na odcinku między ul.
Baśniową a ul. Chopina.
Termin realizacji
zadania
07.09.2017 r.

Realizacja projektu w końcowej fazie.
W dniu 07.06.2017 r. odbyło się spotkanie w
terenie z wnioskodawcą. Potwierdzono
dokładna lokalizację słupa oświetleniowego
wraz z oprawą. Przewidywany termin
zakończenia inwestycji do 14.07.217

Projekt zrealizowany

Projekt został zrealizowany.
Słup oświetleniowy wraz z oprawą ustawiony w
dniu 14.07.2017r

Projekt zrealizowany
Projekt zrealizowany
Projekt został zrealizowany.
Stojaki zamontowane w dniu
14.03.2017r

Wydział
Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury
Technicznej

OBSZAR NR VII - 162 353,74 zł
NAZWA
PROJEKTU

I KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU)

II KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

1. Budowa boiska
wielofunkcyjnego z
ogrodzeniem,
szacowany koszt
realizacji projektu 153
326,00 zł
Uwagi
oceny
merytorycznej:

14.03.2017r. - I Ogłoszenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego z
ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej
nr 2 ul. Jasna 2 dz. nr ew. 179/2 obr.18”
– w formule zaprojektuj i wybuduj

Przeprowadzono trzecie postępowanie
przetargowe .
Wszystkie oferty z dnia 26.05.2017
przewyższają kwotę uwzględnioną na
realizacje projektu we wniosku do
budżetu obywatelskiego.
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III KWARTAŁ 2017
REALIZACJA
(OPIS PRZEBIEGU )

W dniu 11.09.2017 nastąpiło
wprowadzenie wykonawcy na
budowę.
Obecnie trwają roboty budowlane
związane z budową boiska.

Przedstawiona
we
wniosku
wycena
inwestycji
jest
zaniżona.
Nie
uwzględnia ona kosztu
piłkochwytów na całym
obwodzie
boiska.
Rzeczywiste
koszty
realizacji
inwestycji
zgłoszonej we wniosku
będą
możliwe
do
ustalenia
po
opracowaniu projektu i
wyborze wykonawcy w
drodze
postępowania
przetargowego.
Wydział merytoryczny
odpowiedzialny
za
realizację zadania:
Wydział
Inwestycji,
Remontów
i
Infrastruktury
Technicznej

30.03. 2017 - otwarcie ofert.
I Postępowanie unieważnione.
Uzasadnienie unieważnieniaWszystkie złożone oferty przewyższają
kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
10.04.2017r.
II
Ogłoszenie
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
25.04. 2017 - otwarcie ofert.
II Postępowanie unieważnione.
Uzasadnienie unieważnienia
Cena najkorzystniejszej oferty na zadanie
przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
11.05.2017r.
III
Ogłoszenie
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
26.05.2017 - otwarcie ofert.

Wydział Inwestycji, Remontów i
Infrastruktury Technicznej zawnioskował
o zwiększenie środków na realizację
zadania.
W dniu 29 czerwca na Sesji Rady
Miejskiej w Pruszkowie podjęto
Uchwałę
o przeniesieniu środków
finansowych
w
budżecie
Miasta
Pruszkowa na rok 2017 co zapewni
finansowanie inwestycji.
W dniu 10.07.2017 podpisano umowę na
realizację zadania.
20.07.2017 złożono projekt koncepcyjny
budowy
boiska
do akceptacji
Wnioskodawcy.
Termin
realizacji
inwestycji
30.10.2017

13

