Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
zaopiniowanych pozytywnie przez Zespół Opiniujący
- kierowanych pod głosowanie w dniach 1-6.09.2016 r.
Lp.

Tytuł i opis projektu

Lokalizacja

Koszt
po weryfikacji
(zł)

Uwagi

"Bezpiecznie nad wodą" - program edukacyjny dla
dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

projekt ogólnomiejski
miejskie szkoły i
przedszkola

28.000,00

Zadanie może być realizowane w ramach dotacji
uzyskanej w drodze konkursu przez organizację
pozarządową.
Zajęcia
dotyczące
tematyki
bezpieczeństwa nad wodą są już realizowane
w skierniewickich szkołach i przedszkolach. Należy
zracjonalizować koszty projektu. Decyzją Zespołu
Opiniującego zmniejszono koszty realizacji projektu
z 57 tys. na 28 tys.

"Uroczysko" - zagospodarowanie terenu Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na potrzeby
sportowe, rekreacyjne i widowiskowe (wymiana
nawierzchni boisk i bieżni; budowa 3 altan i mini
amfiteatru)

projekt ogólnomiejski
tereny zielone SOSW,
ul. Nowobielańska 100

228.000,00

Brak uwag.

Skierniewickie spotkanie z historią - piknik wraz z
inscenizacją

projekt ogólnomiejski
były poligon wojskowy

70.600,00

Zadanie może być realizowane w ramach dotacji
uzyskanej w drodze konkursu przez organizację
pozarządową.

MZK Skierniewice podróżujesz bezpiecznie - zakup
apteczek do udzielania pierwszej pomocy, przenośnej
torby medycznej, szkolenie dla pracowników

projekt ogólnomiejski

14.650,00

Brak uwag.

65.000,00

Zmieniono kwalifikację projektu z lokalnego na
ogólnomiejski.

40.000,00

Brak uwag.

50.000,00

Brak uwag.
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"Łowcy cienia - czyli budujemy strefę cienia nad
zalewem”

6
Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych

7

Zestaw STREET WORKOUT
– zestaw urządzeń do tzw. treningu ulicznego z
wykorzystaniem m.in. drabinek, drążków, poręcz

projekt ogólnomiejski
plaże nad zbiornikiem
wodnym Zadębie
projekt lokalny
– rejon I
Os. Widok, minipark przy
ul. Szarych Szeregów;
projekt lokalny
– rejon I
Os. Widok, minipark przy
ul. Szarych Szeregów;

8
Plac zabaw dla dzieci

projekt lokalny
– rejon I
Os. Widok, minipark przy
ul. Szarych Szeregów;

150.000 zł

9

Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód
opadowych zbierających się na powierzchni dróg i
terenach przyległych

projekt lokalny
– rejon II
ul. Północna

250.000,00

Naprawa utwardzenia (odcinka) drogi dojazdowej od
strony ul. M. Konopnickiej, rozbiórka budynku po
byłej kotłowni, przebudowa ul. Wspólnej wraz z
częścią chodnika

projekt lokalny
- rejon III
ul. M. Konopnickiej
i ul. Wspólnej

250.000,00

"Alternatywa dla piwa"- plac zabaw dla seniora
(stolik na szachy, stół do tenisa, boisko do gry w bule
oraz siłownia plenerowa)

projekt lokalny
- rejon IV
Plac zabaw przy
ul. Kopernika

50.000,00

projekt lokalny
- rejon IV
ul. Batorego 64 H, obok
siedziby Wspólnej Troski;

250.000,00
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"Relaks pod chmurką" – stworzenie placu zabaw dla
osób niepełnosprawnych wraz z elementami małej
architektury, drogami dojazdowymi i nasadzeniami

Zespół
Opiniujący
sugeruje
uwzględnienie
wyposażenia placu zabaw w huśtawkę dla dzieci
niepełnosprawnych.
Projekt oceniono pozytywnie pod warunkiem
ograniczenia zakresu inwestycji do opracowania
dokumentacji projektowej na odwodnienie osiedla
mieszkaniowego w rejonie ul. Północnej. Realizacja
projektu w zakresie przygotowania dokumentacji oraz
wykonania robót budowlanych nie jest możliwa w
ciągu jednego roku budżetowego. Budowa
odwodnienia będzie realizowana tylko wtedy, gdy
miasto uzyska dofinansowanie na ten cel
z funduszy zewnętrznych.
Nie jest możliwe objęcie inwestycją byłej kotłowni
z uwagi na jej sprzedaż przez Miasto Skierniewice.
W pozostałej części projekt oceniono pozytywnie pod
warunkiem ograniczenia zakresu inwestycji do
przebudowy ul. Wspólnej. Z uwagi na szacowane
duże koszty robót drogowych nie jest możliwe
zrealizowanie zgłoszonego projektu w całości.
Zwiększono szacowane koszty projektu z 200 tys. na
250 tys. zł.
Projekt oceniono pozytywnie pod warunkiem
zmniejszenia zakresu inwestycji o budowę siłowni
plenerowej, która jest już realizowania przez Miasto
Skierniewice w 2016 r. oraz uzyskania zgody
użytkownika wieczystego jednej z działek objętych
projektem.
Brak uwag.

