BO. 73 . 2017
Pruszków , 12 maja 2017r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie Rozdziału IV pkt. 16 Regulaminu

Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie II Edycja – lata 2017/2018 podaje do publicznej
wiadomości listę projektów zweryfikowanych pozytywnie.
Następujące projekty zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego
w dniach 27 maja - 25 czerwca 2017r. :
OBSZAR I – 140.579,84
LP

NUMER
PROJEKTU

NAZWA

KWOTA

UWAGI

1.

1

Powiększenie placu zabaw
na Gąsinie

139.000 zł

2.

13

Wiaty na rowery – przy
szkole

41.500 zł

3.

43

Aleja drzew - czyste
powietrze dla Pruszkowa

45.000 zł

Działka nr ew. 24/3 z obr.11 , na której planowana jest
inwestycja znajduje się w obszarze zalewowym warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie zgody
na odstępstwo od zakazu wydanej przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie - określonych w art. 88l ust. 2 ustawy
Prawo
wodne oraz ograniczenia elementów
wyposażenia i zachowania minimum 80% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej.
Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 9 maja
2017r., z Autorem Projektu , w związku z oceną
merytoryczną projektu, dokonano korekty zgłoszonego
projektu w zakresie
miejsca realizacji projektu
poprzez wykreślenie punktu dot. realizacji projektu na
terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Promyka 24/26 .
Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 9 maja
2017r., z Autorami projektu,w związku z oceną
merytoryczną projektu, dokonano korekty zgłoszonego
projektu w zakresie przedmiotu projektu tj. Autorzy
projektu ograniczyłi jego zakres do fragmentu
ul.Błońskiej (odcinek od ul.Groblowej do ul.TraktowejDziałka 95 z obr.14) dokonali korekty szacunkowych
kosztów realizacji projektu na kwotę 45.000 zł.

4.

44

Promowanie komunikacji
Miejskiej -Wiaty
Przystankowe

53.400 zł

Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 9 maja
2017r. z Autorami Projektu, dokonano korekty
zgłoszonego projektu w zakresie szacunkowych
kosztów realizacji projektu, które zostały zwiększone
do kwoty 53.400 zł.

OBSZAR II – 218.932,33
LP

NUMER
PROJEKTU

NAZWA

KWOTA

UWAGI

1.

5

Boisko sportowe -wielofunkcyjne
(ogólnodostępne)

213.900 zł

Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej w
projekcie będą możliwe do ustalenia po opracowaniu
projektu i wyborze wykonawcy w drodze postępowania
przetargowego.

2.

6

Siłownia plenerowa w Parku
„Mazowsze”

3.

7

Urządzenia treningowo –
sprawnościowe dla dzieci i
dorosłych (STREET
WORKOUT)

4.

49

Rodzinne grillowanie- miejsce
na piknik

43.000 zł

200.000 zł

38.000 zł

Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 10 maja
2017r
z Autorem Projektu, w związku z oceną
merytoryczną projektu, dokonano korekty zgłoszonego
projektu w zakresie szacunkowych kosztów realizacji
projektu, które zostały zwiększone do kwoty 40.000 zł,
oraz w zakresie przewidywanych kosztów eksploatacji
projektu do kwoty 3000 zł.
Projekt zaopiniowany pozytywnie pod warunkiem
ograniczenia elementów wyposażenia i zachowania pow.
utwardzonej działki na poziomie maksymalnie 15%.
Rzeczywista długość procesu inwestycyjnego jest
uzależniona od opinii Konserwatora Zabytków, która w
tym przypadku jest wymagana z powodu występującego
na przedmiotowym terenie stanowiska archeologicznego.
Bez uwag

OBSZAR III – 130.620,40
LP.

NUMER
PROJEKTU

NAZWA

KWOTA

UWAGI

1.

24

Mała architektura i ułatwienia
dla pieszych i rowerzystów w
Malichach i Tworkach

48.399 zł

Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 9 maja 2017r
z Autorem Projektu ,dokonano korekty zgłoszonego
projektu w zakresie opisu projektu poprzez wykreślenie
punktu 2,5 i 7 oraz skorygowano szacunkowe koszty
realizacji projektu na kwotę 45.149 zł i przewidywane
koszty eksploatacji i utrzymania projektu na kwotę 3.250
zł. Łączna kwota projektu po korekcie wynosi: 48.399 zł

2.

25

Budowa chodnika w ul.
Partyzantów

122.750 zł

Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej we
wniosku będą możliwe do ustalenia po opracowaniu
projektu i wyborze wykonawcy w drodze postępowania
przetargowego.

3.

26

Remont chodnika wzdłuż ul.
Partyzantów na odcinku od ul.
Natolińskiej do ul. Niskiej

122.000 zł

Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej we
wniosku będą możliwe do ustalenia po opracowaniu
projektu i wyborze wykonawcy w drodze postępowania
przetargowego.

4.

27

Świetlica osiedlowa dla
mieszkańców

62.000 zł

Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 11 maja
2017r. z Autorem Projektu dokonano korekty zgłoszonego
projektu w zakresie szacunkowych kosztów realizacji
projektu. Na kwotę 62.000 zł
Projekt niniejszy będzie realizowany w oparciu o ścisły
harmonogram i szczegółowy kosztorys.

5.

30

Budowa bezpiecznych przejść
dla pieszych w DZIELNICY
TWORKI *

70.000 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w części
dotyczącej pkt 3 -Formularza zgłoszeniowego projektu do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w
Pruszkowie -Edycja 2017/2018r. w zakresie punktu od nr
2 do nr 7, natomiast punkt 1- pt. „Doświetlone przejście
dla pieszych na ulicy Bohaterów Warszawy z ulicą
Topolową poprzez montaż oświetlenia LED”, został
zweryfikowany negatywnie * z uwagi , że doświetlenie
przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Warszawy –
dotyczy drogi powiatowej, zadanie leży w kompetencjach
Powiatu.

OBSZAR IV – 149.894,34
LP.

NUMER
PROJEKTU

NAZWA

KWOTA

1.

16

2.

31

WIRTUALNY SENIOR
Bezpłatny kurs obsługi
komputera i internetu dla
Seniorów
Rewitalizacja terenu zielonego
tzw. Placyku na Ostoi - budowa
boiska

5.200 zł

148.466 zł

UWAGI
Bez uwag

Brak możliwości wykonania nawierzchni syntetycznej.
Na przedmiotowym terenie w 2017 r. będzie realizowana
inwestycja polegająca na budowie siłowni plenerowej.
Powierzchnia nieprzepuszczalna istnieją-cych alejek
asfaltowych, placu zabaw, skateparku oraz planowanej
do wykonania siłowni plenerowej będzie stanowiła około
30% powierzchni działki. Zapisy obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ustalają zachowanie min. 70% powierzchni działki jako
biologicznie czynnej.

OBSZAR V – 137.556,37
LP.

NUMER
PROJEKTU

NAZWA

KWOTA

UWAGI

1.

3

Mech zjadający smog

132.000 zł

Szacunkowe koszty realizacji projektu jak również
koszty eksploatacji i utrzymania projektu
przedstawione we wniosku należy uznać
za realne przy zastrzeżeniu, że ich analizy można
dokonać jedynie na podstawie szczątkowych
danych ogólnych. Tego rodzaju instalacja jest
rozwiązaniem nowatorskim, szczegóły jej realizacji
nie są znane.

2.

9

SENIORADA II

137.000 zł

3.

11

Pruszkowskie Milongi - taniec
na świeżym powietrzu

29.000 zł

4.

32

Rewitalizacja drogi i chodnika
(przy Al. Armii Krajowej 28 )

51.840 zł

5.

33

Rewitalizacja drogi
dojazdowej i chodnika ( przy
Al. Armii Krajowej 22 )

32.680 zł

6.

34

Budowa zatoki Parkingowej
(przy Al. Armii Krajowej 22 )

6.934 zł

Szacunkowe koszty realizacji projektu uwzględnione
we wniosku są zaniżone o około 35% w stosunku do
realnych kosztów.

7.

35

WC Psinki w Parku
Potulickich

18.500 zł

Szacunkowe koszty eksploatacji i utrzymania
projektu można uznać za realne przy zastrzeżeniu, że
zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone
na usługi naprawy dystrybutorów oraz uzupełniania
torebek

Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 28
kwietnia 2017r. z Autorem Projektu, dokonano
korekty zgłoszonego projektu w zakresie
doprecyzowania
opisu
projektu
oraz
uszczegółowione zostały zarówno części składowe
szacunkowych kosztów realizacji projektu, jak
również przewidywanych kosztów eksploatacji
projektu.
Przedstawiony
kosztorys
został
zweryfikowany na podstawie doświadczeń z roku
2017.
Projekt może być zrealizowany po określeniu
konkretnego
harmonogramu.
organizowanych
wydarzeń.
Projekt będzie realizowany w oparciu o ścisły
harmonogram i szczegółowy kosztorys.
Szacunkowe koszty realizacji projektu uwzględnione
we wniosku są zaniżone o około 25% w stosunku do
realnych kosztów.
Szacunkowe koszty realizacji projektu uwzględnione
we wniosku są zaniżone o około 30% w stosunku do
realnych kosztów.

OBSZAR VI – 141.520,33
LP

NUMER
PROJEKTU

NAZWA

KWOTA

UWAGI

140.000 zł
16.000 zł

Bez uwag
Działka nr ew. 140/1 obr. 21, na której planowana
jest inwestycja jest pod ochroną Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Budowa chodnika wymaga
uzyskania
zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Projekt zaopiniowany pozytywnie pod warunkiem:
1.odpowiedniego przygotowania podłoża co zapewni
trwałość wykonanej grafiki na elewacji zewnetrznej
budynku,
2.wykonania projektu graficznego i wizualizacji
przestrzennej,
3.powierzenia
wykonania
zadania
osobom
posiadającym doświadczenie w wykonywaniu tego
typu prac (np. udokumentowany dorobek plastyczny),
4.rzeczywiste koszty realizacji
projektu będą
możliwe do ustalenia po wyborze wykonawcy.
Projekt zaopiniowany pozytywnie pod warunkiem:
1.odpowiedniego przygotowania podłoża co zapewni
trwałość wykonanej grafiki na elewacji zewnetrznej
budynku,
2.wykonania projektu graficznego i wizualizacji
przestrzennej,
3.powierzenia
wykonania
zadania
osobom
posiadającym doświadczenie w wykonywaniu tego
typu prac (np. udokumentowany dorobek plastyczny),
4.rzeczywiste koszty realizacji projektu będą możliwe
do ustalenia po wyborze wykonawcy.
Projekt może być zrealizowany po określeniu
konkretnego harmonogramu i uszczegółowieniu
kosztorysu, który w przedłożonej postaci jest
sporządzony szacunkowo.

1.
2.

4
17

Muzyczne skakanie
Budowa chodnika, przy ul.
Niecałej

3.

18

MURAL -Wszechstronne
miasto-Pruszków

25.000 zł

4.

19

MURAL-Tomasz Zan -patron
znany wszystkim

25.000 zł

5.

36

Projekt teatralny CIENIE I
BLASKI

41.500,95 zł

6.

38

Wymarzony plac zabaw

7.

40

Doświetlenie przejść dla
pieszych na ulicy Kościuszki

93.000 zł

8.

41

Doświetlenie przejścia dla
pieszych na ulicy Chopina

31.000 zł

9.

42

Doświetlenie przejścia dla
pieszych na ulicy Kubusia
Puchatka

31.000 zł

10.

45

Stacje rowerów miejskich

137.000 zł

141.520,33 zł

Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 10 maja
2017r. z Autorem Projektu , dokonano korekty
zgłoszonego projektu w zakresie szacunkowych
kosztów
realizacji
projektu,
które
zostały
zwiększone do kwoty 138.520,33 zł, oraz w
zakresie przewidywanych kosztów eksploatacji
projektu do kwoty 3000 zł.
Warunkiem ewentualnej realizacji ww. inwestycji jest
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na
przedmiotowej działce na poziomie minimum 10%.
Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej
we wniosku będą możliwe do ustalenia po
opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy
w drodze postępowania przetargowego.
Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej
we wniosku będą możliwe do ustalenia po
opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy
w drodze postępowania przetargowego.
Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej
we wniosku będą możliwe do ustalenia po
opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy
w drodze postępowania przetargowego.
Rekomendujemy lokalizację jednej stacji rowerowej
Stacja musi zostać ulokowana na działce będącej
własnością Gminy, która nie jest objęta opieką
Konserwatora Zabytków. Inwestycja musi być zgodna
z
Miejscowym
Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego. Wielkość stacji tj. ilość stanowisk i
rowerów jest uzależniona od wielkości terenu
przeznaczonego pod inwestycję.

OBSZAR VII – 180.896,38
LP.
1.

NUMER
PROJEKTU
14

NAZWA

Zajęcia dla SENIORÓW

KWOTA

UWAGI

65.000 zł

Po przeprowadzonych konsultacjach w dniu 28
kwietnia 2017r. z Autorem Projektu, dokonano
korekty zgłoszonego projektu w zakresie
doprecyzowania
opisu
projektu
oraz
uszczegółowione zostały zarówno części składowe
szacunkowych kosztów realizacji projektu , jak
również
przewidywanych kosztów eksploatacji
projektu.
Przedstawiony
kosztorys
został
zweryfikowany na podstawie doświadczeń z roku
2017.
Projekt może być zrealizowany po określeniu
konkretnego
harmonogramu
planowanych
wydarzeń.

* Projektodawcy przysługuje w terminie 3 dni roboczych od daty podania do publicznej wiadomości listy projektów,
prawo wniesienia odwołania do Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego.
Odwołanie należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu bądź drogą mailową na
adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl w terminie do 17 maja 2017roku.

