SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU
Lp

Numer i nazwa zadania

L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul.
21
1 Skorupki
(etap 1).

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Wniesiono sprawę na drogę postępowania sądowego o zwrot
należności z tytułu kar umownych oraz odstąpiono od umowy.
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Lp

2

Numer i nazwa zadania

W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Wydział Edukacji

Wykonano:
Prace rozbiórkowe:
- demontaż istniejącego ogrodzenia boisk (wraz z furtkami),
- demontaż istniejącego sprzętu sportowego (bramki, kosze)
Prace ziemne:
- usunięcie nasypów niebudowlanych,
- wykonanie korytowania pod konstrukcje podbudowy boisk,
- wykonanie nasypów z piasku wraz z zagęszczeniem (teren
boisk w celu niwelacji podniesiono o 1,7 m - 2 m w górę),
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie skarpy pomiędzy boiskiem poliuretanowym a
boiskiem do piłki nożnej
Prace konstrukcyjne
- ustawiono obrzeża pod boisko trawiaste (zaawansowanie prac
40%)
- wykonano pierwszą warstwę podbudowy dynamicznej z
kamienia frakcja 31,5-63mm ( zaawansowanie prac 50%)
Prace konstrukcyjne
- ustawiono obrzeża pod boisko trawiaste (zaawansowanie prac
40%)
- wykonano pierwszą warstwę podbudowy dynamicznej z
kamienia frakcja 31,5-63mm ( zaawansowanie prac 50%)
Na terenie budowy przygotowane są do montażu słupy
piłkochwytów oraz słupy nowego ogrodzenia kompleksu.
Do wykonania pozostają:
Podbudowa dynamiczna boiska poliuretanowego, podbudowa
dynamiczna boiska trawiastego, podbudowa bieżni,
nawierzchnia poliuretanowa, nawierzchnia ze sztucznej trawy,
nawierzchnia poliuretanowa bieżni (natryskowa), ciągi
komunikacyjne wraz ze schodami (kostka, płyty ażurowe),
piłkochwyty, ogrodzenia kompleksu boisk
montaż urządzeń małej architektury (siłownia, ławki, kosze, stół
do pingponga, ławo-stoły), prace zieleniarskie i naprawcze
Planowany termin zakończenia 31.08.2017r.
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Lp

Numer i nazwa zadania

3 B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.

4 L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.

5

6

Jednostka realizująca

Stopień realizacji

Wydział Gospodarki
Komunalnej

Zadanie zakończono.
Wybudowano siatkowy park linowy składający się z 12 stacji,
pomiędzy którymi rozpięte są siatki z przeszkodami. W dniu
19.07.2017 r. dokonano przeglądu technicznego, a następnie
przekazano obiekt do eksploatacji.

Obecnie są opracowywane i uzgadniane projekty organizacji
Zarząd Dróg i Transportu ruchu dla lokalizacji niezrealizowanych w roku 2016.
Planowany termin realizacji zadania - wrzesień 2017 r.

S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów
Zarząd Dróg i Transportu Zadanie realizowane.
poruszających się po centrum Miasta.
P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia
SP 26.

Zarząd Inwestycji
Miejskich

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na
kompleksową przebudowę ul. Pogonowskiego na odcinku od
ul. Zielonej do Al. 1 Maja, która zawiera nasadzenia drzew.
W dniu 24.07.2017 r. podpisano umowę
z Wykonawcą na
realizację robót budowlanych.
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Numer i nazwa zadania

Jednostka realizująca

B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie
Zarząd Zieleni Miejskiej
terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.

Stopień realizacji

W lipcu zakończono zakładanie zieleni na urządzonym terenie,
tj. sadzenie drzew, krzewów, bylin, traw oraz części pnączy
(pozostałe pnącza zostaną posadzone po wybudowaniu dla nich
podpór – trejaży i pergoli, co stanowi element
przygotowywanego zamówienia uzupełniającego). W dniu
7 lipca br., przy udziale zespołu wnioskodawców i członków
Rady Osiedla Radogoszcz rozpoczęto odbiór wykonanych prac
budowlanych, zakończony odbiorem końcowym w dniu
14 lipca br.
Zawarto umowę na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla instalacji oświetleniowej.
Zgodnie z wnioskiem autorów zadania odstąpiono od zamiaru
budowy murowanych trejaży jako podpór dla zaprojektowanych
pnączy, opracowano i uzgodniono z wnioskodawcą koncepcję
nowych trejaży.
Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB.
Opracowanie projektu zamiennego trejaży w toku – po jego
zakończeniu będzie kontynuowana procedura przygotowania
i udzielenia zamówień uzupełniających na budowę pozostałych
elementów zagospodarowania zieleńca.
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