INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
PROJEKTY OSIEDLOWE – STRACONKA
NR
KOLEJNY

NR OBB
STRACONKA

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

1

26-OBB
001

Józefa Wawak

2

26-OBB
002

Ksenia Kukuczka

3

26-OBB
003

Rafał Kukuczka

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI*

OCENA MERYTORYCZNA
POZYTYWNA LUB NEGATYWNA

Zagospodarowanie terenu zielonego na
cele sportowo-rekreacyjne w Straconce
"Zielony zakątek - kontynuacja"/
Zagospodarowanie terenu zielonego na
cele sportowo-rekreacyjne w Straconce.
Jest to dalsza kontynuacja realizacji
projektu pn. "Zielony zakątek",
znajdującego się w sąsiedztwie Przedszkola
nr 36 w Straconce. Rozbudowa "Zielonego
zakątka" obejmie montaż urządzeń:
piramida wspinaczkowa, huśtawka
"Bocianie gniazdo", stół do szachów, stół
do tenisa stołowego (ping-ponga), ławki,
stojaki na rowery. Przewiduje się
ogrodzenie terenu w postaci ogrodzenia
stałego lub żywopłotu, co zwiększy
bezpieczeństwo użytkowników.
Rozbudowa poszerzy grono osób
mogących korzystać z tej formy
wypoczynku.
Plac zabaw na Bulwarach
Straceńskich/ Plac zabaw na Bulwarach
Straceńskich (w miejscu istniejących
huśtawek). Ogrodzony teren z
bezpiecznym sprzętem do zabaw dla
najmłodszych dzieci i ławkami dla
rodziców.

Działka nr 937/6 75.000
(na przeciw
wejścia do
Przedszkola nr
36 w Straconce)

Pozytywna

Bulwary
Straceńskie w
miejscu
istniejących
huśtawek.

Wnioskodawca nie
określił kwoty
szacunkowej (brak
formalny)

Chodnik na ul. Wspólnej/Projekt
zakłada wykonanie chodnika wzdłuż ul.

ul. Wspólna, od
ul. Ks. Brzóski

2.700.000

Negatywna Formularz wpłynął do UM w dniu
03.08.2015 –tj. po terminie. Lista
poparcia nie zawiera tytułu zadania
oraz lista poparcia zawiera podpisy
mieszkańców z różnych osiedli.
Dodatkowo, w ramach zadania
„Przebudowa i rozbudowa Bulwarów
Straceńskich”, obejmującego teren
wnioskowany do zmian w ramach
B.O. na 2016 r., będą wykonywane w
2016 r. m.in. place zabaw dla dzieci
młodszych i starszych. Obecnie trwa
postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy tej inwestycji.
Negatywna - Wnioskodawca złożył
projekt w dniu 3 sierpnia 2015r. – tj.
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26-OBB
004

Rafał Kukuczka

Wspólnej w kierunku pływalni AQUA,
który pozwoli bezpiecznie poruszać się w
okolicy, co przełoży się na wzrost
bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób
odwiedzających okoliczne ścieżki
rowerowe.

do pływalni
AQUA

Wypożyczalnia Rowerów
AQUA/Projekt zakłada wykonanie
dodatkowej stacji sieci wypożyczalni
rowerów "BBike" w okolicy pływalni
AQUA.

Teren pływalni
AQUA.

40.000

po terminie. Na liście poparcia brakuje
wymaganej liczby podpisów
mieszkańców wskazanego Osiedla.
Kwota zadania wskazana przez
wnioskodawcę znacznie przekracza
przewidzianą dla Osiedla. Budowa
chodnika bez uwzględnienia
przebudowy jezdni nie jest zasadna.
Rozbudowa pasa drogowego wymaga
pozyskania nowych terenów,
opracowania dokumentacji technicznej
i uzyskania decyzji środowiskowej,
pozwolenia wodno-prawnego i decyzji
ZRID. Koszt szacunkowy realizacji
projektu jest wyższy niż wskazany i
przekracza kwotę przewidzianą dla
osiedla
Negatywna Wnioskodawca złożył projekt w BRM
w dniu 03.08.2015 – po terminie. Lista
poparcia nie zawiera wymaganej liczby
podpisów mieszkańców wskazanego
osiedla. Obecnie w ramach Systemu
Bezobsługowych Wypożyczalni
Rowerowych BBbike działa 12 stacji.
Operator systemu został wyłoniony w
drodze przetargu nieograniczonego.
Umowa obowiązuje do 31.10.2017r.
W roku bieżącym podejmowano już
próby poszerzenia systemu o kolejne
stacje na drodze przetargu
nieograniczonego. Ze względu na
konieczność zachowania
kompatybilności z istniejącymi
stacjami pojawiły się zarzuty
naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy pzp
poprzez przygotowanie i prowadzenie
postępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania
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wykonawców. Po konsultacjach z
wydziałem prawnym oraz zespołem
ds. zamówień publicznych oraz
zapoznaniem się ze stanowiskiem
operatora istniejącego systemu BBbike
zgodziliśmy się z opinią, że nie ma
niestety możliwości zachowania
uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Aktualny
operator zawsze będzie miał bowiem
pozycję uprzywilejowaną, a ze względu
na wartość zamówienia nie jest
możliwe zlecenie usługi w trybie poza
ustawą lub z tzw. wolnej ręki.
* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD.

