Sprawozdanie z realizacji Budżetu obywatelskiego w 2017 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Polic z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
od 1 marca do 30 kwietnia 2016 r. można było składać propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego na 2016 rok. W ww. terminie do Urzędu Miejskiego w Policach wpłynęło 18
wniosków z propozycjami zadań – 12 wniosków dotyczyło zadań realizowanych na terenie
miasta, 6 wniosków dotyczyło zadań realizowanych na terenie sołectw. Wszystkie wnioski
wpłynęły w terminie.
Lista wniosków:
1. Policki Rower Miejski
2. Bezpieczeństwo pieszych - montaż mocnych lamp LED nad przejściami dla pieszych i
polickich ulicach
3. Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 metrów
4. Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica
5. Budowa placu zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Policach
6. Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Policach
7. Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe
8. Modernizacja placu zabaw
9. Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"
10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w
Tanowie
11. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej
12. Wykonanie placu zabaw i miejsca do grillowania
13. Kompleks rekreacyjny w miejsowości Niekłończyca. Budowa siłowni plenerowej wraz
z doposażeniem placu zabaw.
14. Mini garaże na pojazdy jednośladowe - rowery, skutery, motocykle
15. Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw
16. Do-oświetlenie ulic w Trzebieży
17. Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy
ul. Siedleckiej
18. Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach
Powołany ww. zarządzeniem zespół w składzie:






Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic,
Janusz Zagórski – skarbnik Gminy Police,
Agnieszka Komor – sekretarz Gminy Police,
Aneta Soprych-Kuśnierz – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,







Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
Elżbieta Jaźwińska – radna Rady Miejskiej w Policach,
Wiesław Gaweł – radny Rady Miejskiej w Policach,
Andrzej Rogowski – radny Rady Miejskiej w Policach.
Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Policach,

na posiedzeniach, które odbyły się 11 kwietnia oraz 16 maja 2016 r. ocenił pod względem
formalnym przyjęte wnioski. 16 oraz 23 maja 2016 r. przedstawiciele Zespołu spotkali się z
wnioskodawcami, których propozycje zadań nie spełniały wymagań formalnych zawartych w
regulaminie budżetu obywatelskiego. Odbyły się spotkania z wnioskodawcami następujących
propozycji:




wniosek nr 1 - Policki Rower Miejski,
wniosek nr 2 - Bezpieczeństwo pieszych - montaż mocnych lamp LED na polickich
ulicach,
wniosek nr 14 - Mini garaże na pojazdy jednośladowe - rowery, skutery, motocykle,

Ponadto autorzy wniosków nr 3, 9, 16, 17 telefonicznie zostali poinformowani o błędach w
złożonych wnioskach.
W przypadku wniosków nr 1, 2, 3, 9, 16, 17 wyznaczono tygodniowe terminy na poprawę
zawartych błędów formalnych. Zastrzeżono, że w przypadku niedostarczenia wymaganych
poprawek wnioski nie zostaną poddane pod głosowanie.
Wniosek nr 14 ze względów formalnych został odrzucony.
Pełna lista projektów pozytywnie ocenionych i dopuszczonych do głosowania:
1.
2.
3.
4.
5.

Policki Rower Miejski
Bezpieczeństwo pieszych - montaż mocnych lamp LED na polickich ulicach
Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 metrów
Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica
Budowa placu zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Policach
6. Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Policach
7. Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe w Parku Staromiejskim przy ul. Mazurskiej
8. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Niedziałkowskiego 12
9. Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"
10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w
Tanowie
11. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej
12. Wykonanie placu zabaw i miejsca do grillowania
13. Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca. Budowa siłowni plenerowej
wraz z doposażeniem placu zabaw.
14. Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw

15. Do-oświetlenie ulic w Trzebieży
16. Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy
ul. Siedleckiej
17. Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach
Głosowanie
8 lipca 2016., zakończyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty, zgłoszone
do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Każdy mieszkaniec, który skończył 16
lat, mógł oddać swój głos na dowolną ilość z 17 zakwalifikowanych do głosowania projektów.
Łącznie oddano 2887 kart do głosowania. 2070 osób zdecydowało się na wysłanie karty pocztą
tradycyjną, 797 oddało swoje głosy przez formularz internetowy, natomiast 20 wysyłało skan
karty na e-mail budżetu obywatelskiego.
Po przeliczeniu głosów sporządzono rankingi dla projektów miejskich oraz sołeckich. Wyniki
głosowania przedstawiały się następująco:
Ranking projektów miejskich
Miejsce

Nr projektu Tytuł projektu

Łączna ilość
głosów

Wartość
projektu w zł

446

300 000,00

1.

3

Budowa boiska treningowego ze
sztuczną nawierzchnią o wymiarach
30x60 metrów

2.

16

Być jak Radwańska - projekt budowy
kortu tenisowego w kompleksie
sportowym przy ul. Siedleckiej

435

99 000,00

3.

9

Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"

312

56 540,00

4.

4

Utworzenie terenu rekreacyjnego na
terenie Osiedla Jasienica

205

133 500,00

5.

17

Budowa nowoczesnego placu zabaw w
Parku Staromiejskim w Policach

200

158 000,00

6.

6

Budowa miasteczka rowerowego przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Policach

189

310 000,00

7.

1

Policki Rower Miejski

177

750 000,00

8.

2

Bezpieczeństwo pieszych - montaż
mocnych lamp LED na polickich
ulicach

175

200 000,00

7

Wyposażenie terenu w urządzenia
sportowe w Parku Staromiejskim przy
ul. Mazurskiej

148

32 511,64

9.

10.

5

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Policach

115

145 700,00

11.

8

Modernizacja placu zabaw przy ulicy
Niedziałkowskiego 12

66

59 999,78

Ranking projektów sołeckich
Nr projektu

Tytuł projektu

Łączna ilość
głosów

Wartość
projektu w zł

1.

10

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
przy kompleksie sportowym "Orlik" w
Tanowie

957

43 000,00

2.

11

Przebudowa i remont świetlicy
wiejskiej(Pilchowo)

529

41 500,00

3.

13

Kompleks rekreacyjny w miejscowości
Niekłończyca. Budowa siłowni
plenerowej wraz z doposażeniem placu
zabaw.

467

41 381,00

4.

15

Do-oświetlenie ulic w Trzebieży

452

244 000,00

5.

12

Wykonanie placu zabaw i miejsca do
grillowania(Siedlice)

195

40 000,00

6.

14

Budowa siłowni plenerowej i
doposażenie placu zabaw(Trzeszczyn)

144

40 000,00

Miejsce

Zgodnie z regulaminem na podstawie powyższych rankingów zostały utworzone listy zadań
rekomendowanych do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego. Listy zostały
sporządzone odrębnie dla miasta Police oraz sołectw gminy Police kolejno od zadania będącego
najwyżej w odpowiednim rankingu.
Listy zadań rekomendowanych przygotował zespół prowadzący konsultacje w sprawie
Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 i 4 sierpnia 2017 r. przekazał Burmistrzowi
Polic oraz Radzie Miejskiej w Policach.
Zadania rekomendowane do realizacji na terenie miasta Police:
Miejsce

Nr projektu

Tytuł projektu

1.

3

Budowa boiska treningowego ze
sztuczną nawierzchnią o wymiarach
30x60 metrów

2.

16

Być jak Radwańska - projekt budowy
kortu tenisowego w kompleksie
sportowym przy ul. Siedleckiej

Łączna ilość
głosów

Wartość
projektu w zł

446

300 000,00

435

99 000,00

3.

9

Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"

312

56 540,00

4.

4

Utworzenie terenu rekreacyjnego na
terenie Osiedla Jasienica

205

133 500,00

5.

17

Budowa nowoczesnego placu zabaw w
Parku Staromiejskim w Policach

200

158 000,00

Zadania rekomendowane do realizacji na terenie sołectw gminy Police
Łączna ilość
głosów

Wartość
projektu w zł

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy kompleksie
sportowym "Orlik" w Tanowie

957

43 000,00

11

Przebudowa i remont świetlicy
wiejskiej(Pilchowo)

529

41 500,00

13

Kompleks rekreacyjny w miejscowości
Niekłończyca. Budowa siłowni
plenerowej wraz z doposażeniem placu
zabaw.

467

41 381,00

452

Ustalono z
Wnioskodawcą
realizację zadania
do kwoty 124
119,00

Miejsce

Nr projektu

1.

10

2.

3.

4.

15

Tytuł projektu

Do-oświetlenie ulic w Trzebieży

Zadania zostały ujęte w budżecie Gminy Police na 2017 roku.
Realizacja zadań
1. Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 metrów koszt realizacji znacznie przerósł zaplanowany w 2017 roku budżet, stąd w 2017 roku
poniesiono jedynie koszt opracowania dokumentacji projektowej, a sama realizacja
zaplanowana została w budżecie na 2018 - planowany termin zakończenia realizacji
zdania to 11 lipca 2018 roku - łączny koszt realizacji zadania wyniesie 976 940,34 zł
(w tym w 2017 roku - 7 035,00 zł i w 2018 - 969 905,34 zł)
2. Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy
ul. Siedleckiej - zadanie zrealizowano - koszt realizacji wyniósł 98 981,30 zł
3. Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści" - zadanie zrealizowano - koszt realizacji
wyniósł 56 500,00 zł
4. Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica - zadanie zrealizowano koszt realizacji wyniósł 133 394,17 zł
5. Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach - zadanie
zrealizowano - koszt realizacji wyniósł 158 000,00 zł

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w
Tanowie - zadanie zrealizowano - koszt realizacji wyniósł 42 960,00 zł
7. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej (Pilchowo) - zadanie zrealizowano - koszt
realizacji wyniósł 41 498,97 zł
8. Doświetlenie ulic w Trzebieży - zadanie zrealizowano - koszt realizacji wyniósł
117 455,52 zł
9. Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca – budowa siłowni plenerowej
wraz z doposażeniem placu zabaw – zadanie zrealizowano – koszt realizacji wyniósł
41.381,00 zł.

