SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK
W roku 2016 Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej Uchwałą Nr XXII/27/2016 z dnia 31 marca
2016 r. zmieniła Uchwałę Nr X/76/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia
w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego. Na podstawie nowego, zmienionego Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej przeprowadzono procedurę w edycji 2017.
Zgodnie z zapisami Regulaminu, Prezydent Miasta miał do 30 czerwca 2016 r. ustalić harmonogram
konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r., dlatego 23 maja 2016 r. podpisał zarządzenie
w sprawie haromonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Harmonogram przewidywał
następujące terminy związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.:
13.06.2016 r.

31.07.2016

Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do Budżetu
Obywatelskiego na 2017 r.

01.08.2016 r.

12.08.2016 r.

Weryfikacja pod względem formalnym złożonych projektów

16.08.2016 r.

30.08.2016 r.

Ocena merytoryczna złożonych wniosków

31.08.2016 r.

02.09.2016 r.

Opracowanie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod
głosowanie

05.09.2016 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod
głosowanie oraz listy projektów odrzuconych

12.09.2016 r.

25.09.2016 r.

Głosowanie na zweryfikowane projekty

26.09.2016 r.

30.09.2016 r.

Przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania

15.11.2016 r.

Ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Miasta SkarżyskaKamiennej na 2017 r.

Ustalono także, że na zadania objęte Budżetem Obywatelskim w projekcie budżetu Miasta SkarżyskaKamiennej na 2016 r. przeznacza się kwotę 400.000 zł.
Do dnia 31.07.2016 r. wpłynęły 24 projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r., według zestawienia:
Nr
projekt
u
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Zadanie
Nazwa

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt w zł
49.618,00

Budowa drogi dojazdowej wraz z
parkingiem
Budowa parkingu osiedlowego i chodnika
Remont istniejącego chodnika oraz
schodów z poręczami i podjazdem dla
wózków
Wykonanie miejsc postojowych

Plac przy Szkole Podstawowej nr 5 im.
Jana Pawła II ul. Norwida 3
Dz. nr 158/3, obręb 3
Dz. wzdłuż budynków przy ul.
Popiełuszki nr 14 i 16
Działka 261001-1.0010.AR-6130

10.400,00

Remont chodnika oraz zatoki postojowej
przy budynku ul. Piłsudskiego 32
Boisko trawiaste - modernizacja

Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego
32, dz. 105
Ul. Książęca 149 Skarżysko-Kamienna
nr działki 3001/1
Działka nr 158/3 obręb 3 SkarżyskoKamienna
Działka 5/1 ark. 77 obręb Młodzawy

39.419,04

Działka 12/4, ark. 79 obręb Zachodnie

49.724,23

Budowa drogi dojazdowej i p.poż. oraz
ciągu pieszo-jezdnego
Zagospodarowanie placu zabaw ul. Szkolna
Zagospodarowanie siłowni plenerowej - ul.
Sportowa

43.600,00
49.250,55

48.544,00
48.000,00
49.964,37

Nr
projekt
u
10

Zadanie
Nazwa

11
12

Activ Park os. Przydworcowe doposażenie miejsca do rekreacji i
aktywnego wypoczynku w urządzenia
zabawowe dla dzieci, urządzenia do
ćwiczeń na świeżym powietrzu i elementy
małej architektury
Dziecinny Plac Zabaw Metalowiec
Budowa placu zabaw "APTECZNA"

13

Siłownia na wolnym powietrzu

14

Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez
budowę parkingu dla mieszkańców
Droga dojazdowa

15
16

17

18

Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego
wypoczynku wyposażonego w urządzenia
do ćwiczeń na świeżym powietrzu
(siłownia, stół do ping ponga, karuzela,
ławki)
Aktywna Dolna Kamienna - Rewitalizacja
skweru przy ul. Limanowskiego i ul.
Podjazdowej
Wymiana nawierzchni chodnika i budowa
placu zabaw

19

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy
ul. Południowej

20

Budowa parkingu osiedlowego

21

Innowacyjny park dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych

22

Bór bezpiecznie i zdrowo - doposażenie
miejsca do rekreacji i aktywnego
wypoczynku w urządzenia zabawowe dla
dzieci, elementy małej architektury, oraz
budowa monitoringu wizyjnego na osiedlu
Bezpieczny, przyjazny i aktywny Rejów stworzenie placu rekreacyjno-sportowego
dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej
Activ Park os. Piłsudskiego - doposażenie
miejsca do rekreacji i aktywnego
wypoczynku w urządzenia sprawnościoworuchowe do street workout`u i urządzenia
sprawnościowe dla dzieci

23

24

Lokalizacja
Dz. Nr 180/4
(261001_1.0011.AR_24.180/4) Teren
u zbiegu ulic: Kossaka i OsetaWasilewskiego w SkarżyskuKamiennej (os. Przydworcowe)

Szacunkowy
koszt w zł
50.000,00

Obręb 10 arkusz Nr 43 dz. nr 358/29
Działki nr 80/20 oraz 63/27 położone
pomiędzy ulicami Apteczna i Paryska
Skarżysko-Kamienna ul. Warszawska
54 (teren Szkoły Podstawowej nr 9 działka nr 15.120-1006)
dziedziniec ograniczony ulicami K.C.
Norwida, B. Prusa i Al. J. Piłsudskiego
Odcinek drogi łączący ulice: Staffa ze
Sportową
Dz. Nr 289/10 Skarżysko-Kamienna
ul. Żytnia

50.000,00
38.000,00

Ul. Limanowskiego / ul. Podjazdowa część działki ew. nr 156, 156/1 - skwer
miejski
Ul. Skalna 1
Chodnik przy ul. Skalna 1
Plac zabaw przy Skalnej 12
Teren obecnie istniejącego placu
zabaw dla dzieci przy ul. Południowej
obok Miasteczka Ruchu Drogowego
Teren w okolicy siedziby ZLK PKP i
bloku przy ul. Rejowskiej 24
Skarżysko-Kamienna zbieg ulic
Pułaskiego - Kochanowskiego (lasek)
obr. 3 ark. 18 dz. 52
Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i
Sosnowej oraz ul. Zwycięzców przy
ZPO.

50.000,00

Osiedle Rejów: działka Nr 75/3 i 76/3
(skrzyżowanie ulic Jana Kilińskiego i
Krakowskiej)
Dz. Nr 33/33
(261001_1.0003.AR_21.33/33 ul.
Orkana w Skarżysku-Kamiennej (os.
Piłsudskiego)

49.883,00

50.000,00

50.000,00
20.000,00
50.000,00

49.521,00

45.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

Wszystkie wnioski przekazano do różnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w SkarżyskuKamiennej celem weryfikacji formalnej między innymi pod kątem zgodności z prawem, realizacji zadań
własnych czy szacunkowych kosztów realizacji.

Po weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej dokonanej przez Zespół Opiniujący opracowano listę
projektów, które zostaną poddane pod głosowanie:
 Activ Park os. Piłsudskiego - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w
urządzenia sprawnościowo-ruchowe do street workout`u i urządzenia sprawnościowe dla dzieci
 Activ Park os. Przydworcowe - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w
urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu i elementy małej
architektury
 Aktywna Dolna Kamienna - Rewitalizacja skweru przy ul. Limanowskiego i ul. Podjazdowej
 Bezpieczny, przyjazny i aktywny Rejów - stworzenie placu rekreacyjno-sportowego dla
mieszkańców Skarżyska-Kamiennej
 Boisko trawiaste - modernizacja
 Bór bezpiecznie i zdrowo - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w
urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury, oraz budowa monitoringu
wizyjnego na osiedlu
 Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń
na świeżym powietrzu (siłownia, stół do ping ponga, karuzela, ławki)
 Dziecinny Plac Zabaw Metalowiec
 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Południowej
 Remont istniejącego chodnika oraz schodów z poręczami i podjazdem dla wózków
 Siłownia na wolnym powietrzu
 Wykonanie miejsc postojowych
 Wymiana nawierzchni chodnika i budowa placu zabaw
 Zagospodarowanie placu zabaw - ul. Szkolna
 Zagospodarowanie siłowni plenerowej - ul. Sportowa
oraz listę projektów odrzuconych:


Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem



Budowa parkingu osiedlowego i chodnika



Remont chodnika oraz zatoki postojowej przy budynku ul. Piłsudskiego 32



Budowa drogi dojazdowej i p.poż. oraz ciągu pieszo-jezdnego



Budowa placu zabaw "APTECZNA"



Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez budowę parkingu dla mieszkańców



Droga dojazdowa



Budowa parkingu osiedlowego



Innowacyjny park dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Głosowanie na projekty złożone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywało się
w formie elektronicznej lub w formie papierowej. Każdy mieszkaniec mógł oddać tylko jeden głos. Prawo
do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miał każdy
mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta
Skarżyska-Kamiennej. Osoby, które na dzień głosowania ukończyły 16, a nie ukończyły 18 roku życia
mogły oddać głosy tylko w formie papierowej. Oddanie głosu osób przez osoby niepełnoletnie od 16 do 18
roku życia następowało po uprzednim złożeniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.
Głosowanie w formie papierowej odbywało się w Urzędzie
Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18, pokój nr 5 (parter). Termin głosowania: 12-23 września 2016 r. w dni robocze,
w godzinach od 8:00 do 17.00.
Głosowanie w formie elektronicznej odbywało się w dniach od 12 września 2016 r. godz. 8:00 do
25 września 2016 r. godz. 23.59 poprzez stronę internetową bo.skarzysko.pl.

Wyniki głosowania:
liczba
głosów

Miejsce

178

13

307

8

353

6

338

7

392

5

802

1

268

9

206

12

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Południowej

255

10

Remont istniejącego chodnika oraz schodów z poręczami i podjazdem dla
wózków

229

11

Siłownia na wolnym powietrzu

482

3

Wykonanie miejsc postojowych

19

15

Wymiana nawierzchni chodnika i budowa placu zabaw

418

4

Zagospodarowanie placu zabaw - ul. Szkolna

659

2

Zagospodarowanie siłowni plenerowej - ul. Sportowa

88

14

Łącznie liczba oddanych głosów

4994

Nazwa zadania
Activ Park os. Piłsudskiego - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego
wypoczynku w urządzenia sprawnościowo-ruchowe do street workout`u i
urządzenia sprawnościowe dla dzieci
Activ Park os. Przydworcowe - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego
wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń na
świeżym powietrzu i elementy małej architektury
Aktywna Dolna Kamienna - Rewitalizacja skweru przy ul. Limanowskiego i
ul. Podjazdowej
Bezpieczny, przyjazny i aktywny Rejów - stworzenie placu rekreacyjnosportowego dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej
Boisko trawiaste - modernizacja
Bór bezpiecznie i zdrowo - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego
wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury,
oraz budowa monitoringu wizyjnego na osiedlu
Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w
urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (siłownia, stół do ping ponga,
karuzela, ławki)
Dziecinny Plac Zabaw Metalowiec

REALIZACJA:
Lp.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

1.

Bór bezpiecznie i zdrowo - doposażenie
miejsca do rekreacji i aktywnego
wypoczynku w urządzenia zabawowe dla
dzieci, elementy małej architektury, oraz
budowa monitoringu wizyjnego na
osiedlu

W ramach zadania wykonano:
1. Dz. Nr 1/2 Osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i
Sosnowej
 montaż urządzeń zabawowych – Zestaw sześciowieżowy -1 kpl.  montaż huśtawki wagowej - 1 szt.
2. Dz. Nr 146 przy Zespole Placówek Oświatowych przy wjeździe na parking
na skrzyżowaniu ul: 17-go Stycznia i Zwycięzców
 montaż kamery monitoringu wizyjnego 3600 1 szt.
 budowa przyłącza monitoringu terenu u zbiegu ulic 17-go Stycznia
i Zwycięzców 1 szt.

2.

Zagospodarowanie placu zabaw - ul.
Szkolna

3.

Siłownia na wolnym powietrzu

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej
 humusowanie z obsianiem ok. 230 m2
 ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w strefach bezpiecznych
urządzeń zabawowych 100 m2
 dostawa i montaż ogrodzenia 74 m z furtką szt. 1
 dostawa i montaż ławek z oparciem 3 szt.
 dostawa i montaż kosza 1 szt.
W ramach zadania wykonano:
 dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej biegacz/motyl + pylon(1
szt., 2 stanowiska)
 dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej twister/stepper+ pylon (1
szt., 2 stanowiska),
 dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej orbitek/narciarz + pylon(1
szt., 2 stanowiska),
 dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej wahadło/wioślarz +
pylon(1 szt., 2 stanowiska),
 dostawa i montaż ławka (4 szt.)

Kwota po
przetargu
49 200,00

48 000,00

23 055,12

4.

Wymiana nawierzchni chodnika i budowa
placu zabaw

Dz. Nr 13/59 ul. Skalna 1 - chodnik - wymiana nawierzchni chodnika na kostkę
betonową grubości 6 cm 140m2 oraz wymiany krawężnika i obrzeży, wraz z
dojściami do dwóch klatek schodowych
Dz. Nr 13/25; 13/66 ul. Skalna 12 - pac zabaw
 dostawa i montaż huśtawka bocianie gniazdo 1 szt.
 dostawa i montaż karuzela wieloosobowa 1 szt.
 dostawa i montaż huśtawka dwu siedziskowa 1 szt.
 dostawa i montaż kosz na śmieci 1 szt.
 dostawa i montaż ławki 1 szt.
 dostawa i montaż huśtawki wagowej 1 szt.
 dostawa i montaż urządzeń zabawowych – Zestaw zabawowy
 dostawa i montaż regulaminu placu zabaw - 1 szt.

49 999,50

5.

Boisko trawiaste - modernizacja

W ramach zadania wykonano:
 boisko trawiaste o wymiarach 42 x 52 m z placem gry 40 x 50 m z
zastosowaniem siatki przeciwko kretom,
 renowacja bramek oraz zakup i montaż siatek do bramek – szt. 2,
 wykonanie piłkochwytów o wymiarach 18x6 m z siatki polipropylenowej gr. 3
mm o oczkach 10x10 cm.

46 900,00

6.

Aktywna Dolna Kamienna - Rewitalizacja W ramach zadania wykonano:
skweru przy ul. Limanowskiego i ul.
 nawierzchnię chodnika z koski betonowej o wymiarach 60x60 grubość 8cm
Podjazdowej
pow. 230 m2
 zieleń i nasadzenia:
wykonanie nowych nasadzeń - pow rabat 65m2
drzewa forsycja 2 szt., tawuła japońska - 60 szt. pięciornik czerwony - 45 szt
Irga - 30 szt
Powierzchnia obsiania trawników -150m2
 dostawa i montaż ławek żeliwnych z oparciem 3 szt.
 dostawa i montaż urządzenie rowerek -. szt. 1
 dostawa i montaż urządzenie wyciskanie siedząc - szt. 1
 dostawa i montaż urządzenie orbitek - szt. 1
 wykonanie oświetlenia parkowego w ilości 2 szt.

47 355,00

7.

Bezpieczny, przyjazny i aktywny Rejów stworzenie placu rekreacyjno-sportowego
dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej

8. Activ Park os. Przydworcowe doposażenie miejsca do rekreacji i
aktywnego wypoczynku w urządzenia
zabawowe dla dzieci, urządzenia do
ćwiczeń na świeżym powietrzu i elementy
małej architektury

W ramach zadania wykonano:
 wykonanie nawierzchni sztucznej pow. 95 m2

ułożenie chodników z kostki brukowej pow. 44 m2

wykonanie utwardzonego dojazdu pow. 25 m2

założenie trawników - pow. 40 m2

nasadzenia pow. 20 m2
 dostawa i montaż huśtawki wahadłowej szt. 1
 dostawa i montaż zjeżdżalni 1 szt.
 dostawa i montaż huśtawki wagowej 1 szt.
 dostawa i montaż huśtawki sprężynowej 1 szt..
 dostawa i montaż ławek 2 szt.

49 200,00

W ramach zadania wykonano:
 dostawa i montaż zestawu urządzeń zabawowych -Zestawu Sześciowieżowego
 dostawa i montaż zestawu urządzeń sprawnościowych

49 815,00

