Protokół Zespołu ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego
z dnia 31 października 2018 r. z weryfikacji i opiniowania wniosków z
propozycjami zadań do Polickiego Budżetu Obywatelskiego
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok,
od 2 lipca do 14 września 2018 r. można było składać propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego na 2019 rok. W ww. terminie do Urzędu Miejskiego w Policach wpłynęło 25
wniosków z propozycjami zadań – 19 wniosków dotyczy zadań realizowanych na terenie
miasta, 6 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,
3) Janusz Zagórski – Skarbnik Gminy,
4) Krzysztof Kuśnierz – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego,
5) Sebastian Staszkiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej,
6) Aneta Soprych-Kuśnierz – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych,
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) Krystian Kowalewski – Radny Rady Miejskiej w Poliach,
12) Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Policach.
na posiedzeniach, które odbyły się 3 oraz 30 października ocenił pod względem formalnym
przyjęte wnioski.
Po weryfikacji formalnej wniosków przez Zespół autorzy projektów nr 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 21 telefonicznie zostali poinformowani o błędach w złożonych wnioskach.
Autorom wniosków 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 wyznaczono termin na poprawę
zawartych błędów do 17 października br. Dodatkowo 30 października autor wniosku nr 15
został telefonicznie poinformowany o konieczności dodatkowej korekty wniosku.
Wnioski nr 4, 15 oraz 16 ze względów formalnych zostały odrzucone.
Wniosek nr 14 ze względu na brak zgody zarządcy terenu na realizację przedsięwzięcia został
odrzucony.
Wnioski nr 5 i 6 zostały wycofane przez autora.
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:

"Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" - urządzenie placu
rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej

Wniosek złożony w
dniu:

10 lipca 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Waldemar Gocał
2. Maja Ufniarz

Szacunkowa
wartość projektu

502 000,00 zł

Lokalizacja

Police, działka 1937/59

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 2
Tytuł wniosku:

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie
ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.

Wniosek złożony w
dniu:

12 lipca 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Ewelina Kwiatkowska Kopacz

Szacunkowa
wartość projektu

130 000,00 zł

Lokalizacja

Leśne Przedszkole Publiczne nr 6

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Wniosek nie zawierał potwierdzenia sporządzonego szacunkowego
kosztorysu. Jedna z osób zgłaszających projekt jest zamieszkała poza
terenem Gminy Police. Wniosek został skorygowany. Wniosek przyjęty
do głosowania.

Wniosek nr 3
Tytuł wniosku:

"Senior też może" - kursy z podstawowej obsługi komputera dla osób
60+

Wniosek złożony w
dniu:

17 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

Radosław Mikołajczyk

Szacunkowa
wartość projektu

20 000,00 zł

Lokalizacja

Gmina Police

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 4
Tytuł wniosku:

Polickie Lasy Miejskie

Wniosek złożony w
dniu:

22 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

Piotr Konefał

Szacunkowa
wartość projektu

2,00 zł

Lokalizacja

Lasy okalające Police

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Wniosek dotyczy terenów nie należących do Gminy Police. Zgodnie z
§1 ust. 6 regulaminu projekty zgłaszane do Polickiego Budżetu
Obywatelskiego mogą być realizowane tylko na nieruchomościach, do
których Gmina Police posiada tytuł prawny. Wniosek z powodów
formalnych został odrzucony. Wniosek nie został przyjęty do
głosowania.

Wniosek nr 5
Tytuł wniosku:

System zgłaszania usterek miejskich

Wniosek złożony w
dniu:

22 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

Piotr Konefał

Szacunkowa
wartość projektu

18 000,00 zł

Lokalizacja

Gmina Police

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Gmina Police jest w trakcie testów modułu do Polickiego Systemu
Informacji Przestrzennej, który będzie umożliwiał mieszkańcom
zgłaszanie na bieżąco usterek i zagrożeń z terenu gminy. System będzie
działał także w oparciu o urządzenia mobilne. Moduł zostanie wdrożony
i przekazany do użytkowania w 2019 r.
Zasada działania oprogramowania została przedstawiona wnioskodawcy
na spotkaniu. Wnioskodawca wycofał wniosek.

Wniosek nr 6
Tytuł wniosku:

Czujniki smogu

Wniosek złożony w
dniu:

22 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

Piotr Konefał

Szacunkowa
wartość projektu

16 000,00 zł

Lokalizacja

Gmina Police

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

We wrześniu br. na terenie Gminy Police zostały uruchomione czujniki
do mierzenia jakości powietrza tzn. poziomu stężenia pyłów
zawieszonych PM10, PM2.5. Czujniki dodatkowo wskazują poziom
ciśnienia atmosferycznego, temperaturę oraz wilgotność powietrza.
Wnioskodawca został poinformowany o zrealizowaniu zadania
zawartego w złożonym projekcie. Wniosek został wycofany.

Wniosek nr 7
Tytuł wniosku:

Siłownia street workout

Wniosek złożony w
dniu:

22 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

Piotr Konefał

Szacunkowa
wartość projektu

60 000,00 zł

Lokalizacja

Police, działka 1937/131

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Wnioskodawca wskazał we wniosku działkę, która przeznaczona jest
pod budowę drogi. Po informacji teren, na którym projekt miałaby
zostać zrealizowany został skorygowany na działkę 1937/131. Wniosek
został przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 8
Tytuł wniosku:

Rower miejski

Wniosek złożony w
dniu:

22 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

Piotr Konefał

Szacunkowa
wartość projektu

300 000,00 zł

Lokalizacja

Miasto Police

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 9
Tytuł wniosku:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica

Wniosek złożony w
dniu:

30 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Mirosława Butryn
2. Paweł Bartosik

Szacunkowa
wartość projektu

93 460,00 zł

Lokalizacja

Police, działka 663/3 oraz 662

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 10
Tytuł wniosku:

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica

Wniosek złożony w
dniu:

30 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Mirosława Butryn
2. Paweł Bartosik

Szacunkowa
wartość projektu

36 500,00 zł

Lokalizacja

Police, działka 663/3 oraz 662

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 11
Tytuł wniosku:

Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach
ul. Piaskowa 49

Wniosek złożony w
dniu:

31 sierpnia 2018 r.

Autorzy wniosku:

Wiesław Iwańczuk

Szacunkowa
wartość projektu

428 600,00 zł

Lokalizacja

Police, działki 3245 oraz 3244

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Wnioskodawca załączył listę osób popierających projekt niezgodną ze
wzorem znajdującym się w regulaminie. Lista została skorygowana.
Wniosek został przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 12
Tytuł wniosku:

"Trochę wody dla ochłody" - montaż miejskich poidełek dla
mieszkańców i zwierząt

Wniosek złożony w
dniu:

06 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

Radosław Mikołajczyk

Szacunkowa
wartość projektu

150 000,00 zł

Lokalizacja

Teren Gminy Police

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 13
Tytuł wniosku:

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul.
Mazurskiej przy Szkole Podstawowej nr 5

Wniosek złożony w
dniu:

06 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

Ewa Dolak

Szacunkowa
wartość projektu

50 000,00 zł

Lokalizacja

Ul. Mazurska, przejście dla pieszych przy SP 5

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Wnioskodawca nie załączył do wniosku czytelnej mapy, szacunkowy
kosztorys nie dotyczył opisywanego projektu oraz nie został
potwierdzony zgodnie z regulaminiem. Wniosek został skorygowany.
Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 14
Tytuł wniosku:

Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej przy Szkole Podstawowej
nr 8

Wniosek złożony w
dniu:

06 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

Ewa Dolak

Szacunkowa
wartość projektu

60 000,00 zł

Lokalizacja

Teren przy SP8

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Wnioskodawca nie załączył do wniosku czytelnej mapy, szacunkowy
kosztorys nie został potwierdzony zgodnie z regulaminiem. Wniosek
został skorygowany. Projekt nie był konsultowany z dyrekcją Szkoły
Podstawowej nr 8. Szkoła nie wyraziła zgody na realizację projektu w
przedstawionym kształcie. W związku z brakiem zgody zarządcy terenu
na realizację przedsięwzięcia wniosek został odrzucony. Wniosek nie
został przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 15
Tytuł wniosku:

Basen letni w Policach

Wniosek złożony w
dniu:

10 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

Ireneusz Wróblewski

Szacunkowa
wartość projektu

150 000,00 zł

Lokalizacja

Teren za SP 8 lub inny należący do gminy

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Pierwotny tytuł wniosku "Basen letni w Policach" był mylący w
odniesieniu do tego czego dotyczył. Wnioskodawca został zobowiązany
do zmiany tytułu. Ponadto przedstawiony kosztorys szacunkowy nie
posiadał potwierdzenia wymaganego przez regulamin. Dodatkowo
wniosek zawiera zapis o zobowiązaniu gminy do realizacji całości
inwestycji wymienionej w koncepcji w 2020 r. Ze względu na to, że
budżet gminy ustalany jest w formie uchwały przez Radę Miejską w
Policach, nie ma możliwości zagwarantowania wykonania tego projektu
we wskazanym czasie. Wniosek nie został całkowicie skorygowany.
Wniosek nie został przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 16
Tytuł wniosku:

Miasto zrobi wiaty rowerowe przy szkołach

Wniosek złożony w
dniu:

10 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

Ireneusz Wróblewski

Szacunkowa
wartość projektu

250 000,00 zł

Lokalizacja

Szkoły

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Wniosek nie zawierał wymaganego potwierdzenia kosztorysu, brak we
wniosku wskazania miejsc w jakich miałby zostać postawione wskazane
w projekcie wiaty - czy to w formie pisemnej czy na mapie.
Wnioskodawca nie skorygował projektu. Wniosek nie został przyjęty do
głosowania.

Wniosek nr 17
Tytuł wniosku:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym
"Orlik" w Tanowie - Etap II

Wniosek złożony w
dniu:

11 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Marcin Maćkowiak
2. Justyna Maćkowiak

Szacunkowa
wartość projektu

49 766,90 zł

Lokalizacja

Tanowo, działka nr 166/3

Kategoria projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 18
Tytuł wniosku:

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła
Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach

Wniosek złożony w
dniu:

11 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

Krzysztof Cichoń

Szacunkowa
wartość projektu

224 147,00 zł

Lokalizacja

Police, działka nr 2715/5

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Załączona do wniosku lista osób popierających projekt była niezgodna
ze wzroem znajdującym się w regulaminie Polickiego Budżetu
Obywatelskiego. Wniosek został skorygowany. Wniosek przyjęty do
głosowania.

Wniosek nr 19
Tytuł wniosku:

Modernizacja placu zabaw dla dzieci

Wniosek złożony w
dniu:

12 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

Ireneusz Todorski

Szacunkowa
wartość projektu

49 997,49 zł

Lokalizacja

Pilchowo, ul. Spacerowa 13a, teren OSiR w Pilchowie

Kategoria projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

Ze względu na brak zgody ze strony Gminy, aby wymienione we
wniosku zabawki były na placu zabaw montowane samodzielnie,
Wnioskodawca został poinformowany, że w przypadku realizacji
projektu zostanie on skorygowany o koszt montażu przez wyłonionego
wykonawcę. Wniosek został przyjęty do głosowania

Wniosek nr 20
Tytuł wniosku:

Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy
wiejskiej

Wniosek złożony w
dniu:

12 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Iwona Wlaźlak
2. Eliza Tomczak

Szacunkowa
wartość projektu

47 186,10 zł

Lokalizacja

Dębostrów 30 (teren świetlicy wiejskiej)

Kategoria projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 21
Tytuł wniosku:

Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej

Wniosek złożony w
dniu:

13 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Mirosława Stępień
2. Ewa Wajer

Szacunkowa
wartość projektu

50 000,00 zł

Lokalizacja

Trzeszczyn, działka 303

Kategoria projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

Wniosek nie zawierał mapy z zaznaczonym miejscem inwestycji.
Wniosek został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 22
Tytuł wniosku:

Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy)

Wniosek złożony w
dniu:

13 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Małgorzata Siemaniowska

Szacunkowa
wartość projektu

50 000,00 zł

Lokalizacja

Alejka Wiśniowa - Trzebież

Kategoria projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 23
Tytuł wniosku:

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty
piknikowej oraz doposażenie w namiot (3 x 9)

Wniosek złożony w
dniu:

13 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

1. Grażyna Pawłowska
2. Karol Bieńskowski

Szacunkowa
wartość projektu

49 837,44 zł

Lokalizacja

Niekłończyca, działka nr 500/3

Kategoria projektu

sołecki

Uwagi zespołu:

W pierwotnej wersji wniosku jedna z osób zgłaszających była radną
Rady Miejskiej w Policach. Zgodnie z §2 ust. 2 regulaminu radny Rady
Miejskiej w Policach ani Burmistrz Polic nie mogą być wnioskdawcami.
Wniosek został skorygowany. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 24
Tytuł wniosku:

Plaża miejska "Mijanka"

Wniosek złożony w
dniu:

13 września 2018 r.

Autorzy wniosku:

Piotr Konefał

Szacunkowa
wartość projektu

399 362,55 zł

Lokalizacja

Police, działka nr 3312/2

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Wniosek nr 25
Tytuł wniosku:
Wniosek złożony w
dniu:
Autorzy wniosku:
Szacunkowa
wartość projektu

Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym
przy ul. Siedleckiej w Policach
14 września 2018 r.
1. Tomasz Osman
2. Andrzej Kosiński
85 000,00 zł

Lokalizacja

korty tenisowe, działka 2239/6 Bz

Kategoria projektu

miejski

Uwagi zespołu:

Brak uwag formalnych. Wniosek przyjęty do głosowania.

Lista wniosków przyjętych do głosowania
Lista wniosków przyjętych do głosowania z terenu miejskiego Gminy Police:
1. "Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic
Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
2. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu
"Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
3. "Senior też może" - kursy z podstawowej obsługi komputera dla osób 60+
4. Siłownia street workout
5. Rower miejski
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica
7. Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica
8. Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach ul. Piaskowa 49
9. "Trochę wody dla ochłody" - montaż miejskich poidełek dla mieszkańców i zwierząt
10. Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej przy Szkole
Podstawowej nr 5
11. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami
dwujęzycznymi w Policach
12. Plaża miejska "Mijanka"
13. Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul.
Siedleckiej w Policach
Lista wniosków przyjętych do głosowania z terenu sołectw Gminy Police:
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w
Tanowie - Etap II
2. Modernizacja placu zabaw dla dzieci
3. Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej
4. Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej
5. Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy)
6. Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty piknikowej oraz
doposażenie w namiot (3 x 9)
Do 8 listopada br. odbędzie się publiczne losowanie, w trakcie którego każdemu projektowi
przyjętemu do głosowania zostanie przyporządkowany numer na karcie do głosowania.
Protokół sporządził:

Przewodniczący Zespołu

Maciej Usewicz

Jakub Pisański

