Protokół Zespołu ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego
z dnia 11 września 2017 r. z weryfikacji i opiniowania wniosków z
propozycjami zadań do Polickiego Budżetu Obywatelskiego
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Polic z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok,
od 1 maja do 16 lipca 2017 r. można było składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego
na 2018 rok. W ww. terminie do Urzędu Miejskiego w Policach wpłynęło 19 wniosków z
propozycjami zadań – 12 wniosków dotyczy zadań realizowanych na terenie miasta, 9
wniosków dotyczy zadań realizowanych na terenie sołectw. Wszystkie wnioski wpłynęły w
terminie.
Powołany ww. zarządzeniem zespół w składzie:
1) Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic,
2) Agnieszka Komor – sekretarz Gminy Police,
3) Janusz Zagórski – skarbnik Gminy Police,
4) Aneta Soprych-Kuśnierz – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
5) Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,
6) Sebastian Staszkiewicz – naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
7) Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
8) Elżbieta Jaźwińska – radna Rady Miejskiej w Policach,
9) Wiesław Gaweł – radny Rady Miejskiej w Policach,
10) Andrzej Rogowski – radny Rady Miejskiej w Policach.
11) Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Policach.
na posiedzeniach, które odbyły się 30 maja, 7 sierpnia 2017 r. oraz 6 września ocenił pod
względem formalnym przyjęte wnioski.
Po weryfikacji formalnej wniosków przez Zespół autorzy projektów nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17 telefonicznie oraz pocztą elektroniczną zostali poinformowani o błędach w
złożonych wnioskach.
Autorom wniosków 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wyznaczono termin na poprawę zawartych
błędów do 31 sierpnia br., natomiast wnioskodawcom projektów nr 1 i 17 na 8 września br.
Zastrzeżono, że w przypadku niedostarczenia wymaganych poprawek wnioski nie zostaną
poddane pod głosowanie.
Wnioski nr 3 oraz 19 ze względów formalnych zostały odrzucone.
Wniosek nr 9 został odrzucony po otrzymaniu jego korekty.
Szczegółowy opis poszczególnych wniosków wraz z uwagami zespołu znajduje się poniżej.
Wnioski zostały umieszczone w kolejności składania ich w Urzędzie Miejskim w Policach.

Wniosek nr 1.
Tytuł wniosku:
Wniosek złożony
w dniu:
Autorzy wniosku:

Szacunkowa
wartość projektu

Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za
Szkołą Podstawową nr 8
02 maja 2017 r.
1. Maciej Dolak
2. Andrzej Rogowski
3. Władysław Kosiorkiewicz
300 000,00 zł

Lokalizacja

Teren za SP nr 8

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Opis oraz szacunkowy kosztorys w złożonym wniosku był niepełny,
wniosek nie zawierał zdjęć oraz mapy. Wniosek został skorygowany.
Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 2.
Tytuł wniosku:
Wniosek złożony
w dniu:
Autorzy wniosku:
Szacunkowa
wartość projektu

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Curie Skłodowskiej w Policach
12 maja 2017 r.
1. Krzysztof Cichoń
2. Joanna Kowalczyk
146 700,00 zł

Lokalizacja

Teren SP nr 3

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

W złożonym wniosku niedoszacowano kosztów projektu technicznego.
Wniosek został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 3.
Tytuł wniosku:

Montaż oświetlenia LED na ul. Piaskowej

Wniosek złożony
w dniu:

06 maja 2017 r.

Autorzy wniosku:

Szacunkowa
wartość projektu

1. Maciej Dolak
2. Andrzej Rogowski
3. Władysław Kosiorkiewicz
138 000,00 zł

Lokalizacja

ul. Piaskowa

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Oświetlenie ulic nie jest własnością Gminy Police. W związku z
powyższym nie ma możliwości realizacji projektu w przypadku jego
wyboru. Wniosek nie został przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 4.
Tytuł wniosku:
Wniosek złożony
w dniu:
Autorzy wniosku:
Szacunkowa
wartość projektu

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Policach
23 czerwca 2017 r.
1. Agnieszka Szelachowska
2. Barbara Tasak
320 000,00 zł

Lokalizacja

Teren SP nr 1

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 5.
Tytuł wniosku:

Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu

Wniosek złożony
w dniu:

26 czerwca 2017 r.

Autorzy wniosku:
Szacunkowa
wartość projektu

1. Piotr Siwek
2. Agnieszka Maciuszonek
40 000,00 zł

Lokalizacja

Uniemyśl nr 3, teren przy świetlicy

Kategoria
projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

W szacunkowym kosztorysie nie ujęto projektu technicznego. Wniosek
został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 6.
Tytuł wniosku:

Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie

Wniosek złożony
w dniu:

27 czerwca 2017 r.

Autorzy wniosku:
Szacunkowa
wartość projektu

1. Monika Bossy
2. Robert Król
43 000,00 zł

Lokalizacja

ul. Dębowa, Tanowo

Kategoria
projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 7.
Tytuł wniosku:

Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe

Wniosek złożony
w dniu:

29 czerwca 2017 r.

Autorzy wniosku:
Szacunkowa
wartość projektu

1. Krystyna Seweryńczyk
2. Wiesław Muszyński
33 499,70 zł

Lokalizacja

Park staromiejski, w pobliżu placu zabaw przy ul. Mazurskiej

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 8.
Tytuł wniosku:

Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatynii

Wniosek złożony
w dniu:

06 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Mirosława Sadowska

Szacunkowa
wartość projektu

40 420,90 zł

Lokalizacja

Plac zabaw w Tatyni, działka nr 107

Kategoria
projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

W szacunkowym kosztorysie nie ujęto projektu technicznego. Wniosek
został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 9.
Tytuł wniosku:

Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw

Wniosek złożony
w dniu:

06 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Grzegorz Markiewicz

Szacunkowa
wartość projektu

41 500,00 zł

Lokalizacja

Świetlica sołecka w Dębostrowie

Kategoria
projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

Szacunkowy kosztorys był niepełny, nie zawierał elementów, które były
wymienione w opisie wniosku. Korekta wniosku została złożona w
terminie, jednak w dalszym ciągu kosztorys był niepoprawny formalnie.
Wniosek nie został przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 10.
Tytuł wniosku:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica

Wniosek złożony
w dniu:

11 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

Szacunkowa
wartość projektu

1. Paweł Bartosik
2. Tomasz Witwiciki
3. Sławomir Kajkowski
84 000,00 zł

Lokalizacja

ul. Zielona 29, działka nr 663/3 oraz 662

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

W szacunkowym kosztorysie nie ujęto projektu technicznego. Wniosek
został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 11.
Tytuł wniosku:

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica

Wniosek złożony
w dniu:

11 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Paweł Bartosik

Szacunkowa
wartość projektu

21 500,00 zł

Lokalizacja

ul. Zielona 29, działka nr 662 oraz 663/3

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

W szacunkowym kosztorysie nie ujęto projektu technicznego. Wniosek
został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 12.
Tytuł wniosku:
Wniosek złożony
w dniu:
Autorzy wniosku:
Szacunkowa
wartość projektu

Wydanie książek pt. "Oni byli pierwsi" część I,II i III - autora Stefana
Marszałka
13 lipca 2017 r.
1. Barbara Bączyńska
2. Stefan Marszałek
38 500,00 zł

Lokalizacja
Kategoria
projektu
Uwagi zespołu:

miejski
Ze względu na to, że wnioskowane zadanie powinno być ogólnodostępne
zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o przygotowanie
elektronicznych wersji książek, o których mowa w projekcie. Wniosek
został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 13.
Tytuł wniosku:

Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla
mieszkańców wsi oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci

Wniosek złożony
w dniu:

14 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Zofia Hlek

Szacunkowa
wartość projektu

42 148,65 zł

Lokalizacja

Przęsocin, ul. Kościelna, plac przy remizie, działka nr 295

Kategoria
projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

W szacunkowym kosztorysie nie ujęto projektu technicznego. Wniosek
został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 14.
Tytuł wniosku:

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty
piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej

Wniosek złożony
w dniu:

14 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Stefania Skrucha

Szacunkowa
wartość projektu

41 130,95 zł

Lokalizacja

Drogoradz 51, działka 161

Kategoria
projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

W szacunkowym kosztorysie nie ujęto projektu technicznego. Wniosek
został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 15.
Tytuł wniosku:

Police przyjazne dla psów - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na
terenie Polic

Wniosek złożony
w dniu:

14 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Grzegorz Ufniarz

Szacunkowa
wartość projektu
Lokalizacja

Kategoria
projektu
Uwagi zespołu:

145 280,00 zł
Police: 1. Park staromiejski
2. Skwer Jana Pawła II
3. Polanka przy ul. Bursztynowej
miejski
Ze względu na to, że działka przy ul. Bursztynowej ma nieuregulowany
status prawny zwrócono się do wnioskodawcy o zmianę lokalizacji
przedsięwzięcia. Wniosek został skorygowany. We wniosku został
zmieniony tytuł (tytuł przed korektą: Police przyjazne dla psów urządzenie trzech wybiegów dla psów na terenie Polic). Wniosek przyjęty
do głosowania.

Wniosek nr 16.
Tytuł wniosku:
Wniosek złożony
w dniu:
Autorzy wniosku:

Szacunkowa
wartość projektu

Przyjazny zakątek na Starej Dąbrówce - urządzenie placu rekreacyjnego u
zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
14 lipca 2017 r.
1. Waldemar Gocał
2. Wojciech Wiśniewski
3. Grzegorz Ufniarz
600 000,00 zł

Lokalizacja

Police, działka 1937/59

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 17.
Tytuł wniosku:

Policka plaża miejska

Wniosek złożony
w dniu:

14 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Karol Bieńkowski

Szacunkowa
wartość projektu

70 880,00 zł

Lokalizacja

Police, działka 2071/10

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Działka na której umiejscowiono projekt w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę
usługową, natomiast składany wniosek ma charakter sportoworekreacyjny. Ponadto wskazana działka jest przygotowywana do
sprzedaży zgodnie z wyznaczonym planem. Zaproponowano
wnioskodawcy zmianę lokalizacji przedsięwzięcia. Wniosek został
skorygowany. Wniosek został przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 18.
Tytuł wniosku:

Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem

Wniosek złożony
w dniu:

14 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Małgorzata Nowakowska

Szacunkowa
wartość projektu

41 385,00 zł

Lokalizacja

Wieńkowo, działka 198/1, 198/2 i 62

Kategoria
projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 19
Tytuł wniosku:

Plac zabaw dla dzieci

Wniosek złożony
w dniu:

16 lipca 2017 r.

Autorzy wniosku:

1. Liliana Koniecka

Szacunkowa
wartość projektu

,00 zł

Lokalizacja

Boisko za bunkrem na Korczaka

Kategoria
projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Do złożonego wniosku nie dołączono kosztorysu oraz podpisu 15 osób
popierających projekt. Ponadto ze dołączonego opisu działki, na której
projekt miałby być realizowany (brak nr działki) wynika, że działka nie
należy do Gminy Police. Wniosek nie został przyjęty do głosowania.

Lista wniosków przyjętych do głosowania
Lista wniosków przyjętych do głosowania z terenu miejskiego Gminy Police:
1. Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za SP nr 8
2. Budowa placu zabaw na terenie SP nr 3 im M. Curie - Skłodowskiej w Policach
3. Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Policach
4. Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica
6. Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica
7. Wydanie książek pt. "Oni byli pierwsi" część I,II i III - autora Stefana Marszałka
8. Police przyjazne dla psów - urządzenie trzech wybiegów dla psów na terenie Polic
9. Przyjazny zakątek na Starej Dąbrówce - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic
Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
10. Policka plaża miejska
Lista wniosków przyjętych do głosowania z terenów sołeckich:
Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu
Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie
Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatyni
Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla mieszkańców wsi
oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci
5. Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz
doposażenie świetlicy wiejskiej
6. Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem
1.
2.
3.
4.

Do dnia 18 września br. odbędzie się publiczne losowanie, w trakcie którego każdemu
projektowi przyjętemu do głosowania zostanie przyporządkowany numer na karcie do
głosowania.

Przewodniczący Zespołu

Jakub Pisański
Protokół sporządził:

Maciej Usewicz

