Informacja o weryfikacji projektów zgłoszonych w roku 2021 do Budżetu Obywatelskiego

lp

1.

Numer
Data
projektu wpływu

Imię i nazwisko
projektodawcy

Tytuł projektu

Wartość

Krótki opis

Tężnia solankowa w
Brodnicy

220 500,00 zł

1/2021

Wojciech
Wiśniewski

Projekt obejmuje zakup i Przyjęty
instalację tężni
solankowej na terenie
działki usytuowanej za
budynkiem dawnej
siedziby Urzędu Gminy
Brodnica (Zamkowa
13a). W ramach projektu
zaplanowano również
elementy małej
architektury oraz
utwardzenie placu.
Projekt przewiduje
Przyjęty
ustawienie na Dużym
Rynku tzw.
książkodzielni – budki w
której mieszkańcy będą
mogli zostawić książki
których nie czytają i
wziąć dowolną książkę.
Projekt przewiduje
Przyjęty
zagospodarowanie pasa
zieleni pomiędzy ulicą
Wyspiańskiego a ul.
Ceglana od strony
bloków. W ramach
projektu planuje się
urządzenie zieleni,
ustawienie ławek, stojaka
na rowery oraz koszy na
śmieci.

01-09-2021

( w wyniku
weryfikacji
projektu
przeszacowano
jego koszty
na kwotę
358 500,00 zł )

2.

2/2021

03-09-2021

Patryk
Król

3.

3/2021

10-09-2021

Jarosław
Smoliński

Janusz Brodnicka
Książkodzielnia na
Dużym Rynku

Rewitalizacja ulicy
Matejki – zieleń dla
Brodnicy

7 500,00 zł

89 650,00 zł

UWAGI

4.

5.

4/2021

5/2021

Jerzy Fijołek

Prace konserwacyjne i
regulacyjne stawu
Ceglana przy ul.
Ceglanej w Brodnicy

125 400,00 zł W ramach projektu
zaplanowano wycięcie i
wykoszenie roślinności
nadbrzeżnej,
faszynowanie,
udrożnienie cieków,
ustawienie ławek przy
stawie Ceglana
zlokalizowanym
pomiędzy ul. Ceglaną a
ul. Wyspiańskiego.

Odrzucony
Zadanie nie posiada pozytywnych
opinii dotyczących możliwości
realizacji zadania, w oparciu o
przeprowadzoną analizę
techniczną i prawną, o której
mowa w § 13 ust. 4 pkt 3
regulaminu BO.
Brak dostępu do drogi publicznej,
nie spełnia kryterium o którym
mowa w § 3 ust. 3 regulaminu BO
tj. ogólnodostępności.
Ponadto projekt częściowo
zlokalizowany jest na gruntach
niebędących własnością Gminy
Miasta Brodnicy.

Tomasz
Karwowski

MULTIRIG Konstrukcja do
treningu biegów
przeszkodowych typu
Runmageddon oraz
zawodów typu Ninja
Warrrior

100 000,00 zł W ramach projektu ma
powstać miejsce do
treningu
przygotowującego do
startów w biegach
przeszkodowych jak
Runmageddon czy Ninja
Warrior. Klatka Combo
OCR jest
wielofunkcyjnym
urządzeniem do
doskonalenia technik
pokonywania przeszkód.
Dla realizacji projektu
wskazano lokalizację na
terenie OSiR lub Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego
Nr 3 ul. Nowa.

Odrzucony
Zadanie nie posiada pozytywnych
opinii dotyczących możliwości
realizacji zadania, w oparciu o
przeprowadzoną analizę
techniczną i prawną, o której
mowa w § 13 ust. 4 pkt 3
regulaminu BO.
Projekt dotyczy inwestycji na
rzecz jednostek organizacyjnych
miasta (wskazane we wniosku
działki oznaczona ewidencyjnie
nr 1578/39 i nr 1576/11 znajduje
się w trwałym zarządzie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3,
natomiast działka oznaczona
ewidencyjnie nr 864/19 jest w
dzierżawie OSiR) dlatego też w
myśl § 15 pkt 2 regulaminu BO

14-09-2021

14-09-2021

nie może być realizowany w
ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.

6/2021

7/2021

Ilona
Rozwadowska

Pszczela wyspa

15-09-2021

Brodnickie przycupki

15-09-2021

Mateusz
Pawłowski

15-09-2021

Sławomir
Brzeziński

Rewitalizacja Alei
Wędkarzy

7.

8.

8/2021

22 200,00 zł Projekt przewiduje
utworzenie rabat
bylinowych roślin
miododajnych oraz
umieszczenie hoteli dla
owadów na „Pszczelej
wyspie”. Powierzchnia
rabat ok. 70 m2.
Lokalizacja projektuzieleniec przy
skrzyżowaniu ulic
Marcina Kasprzaka i
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
91 650,00 zł Projekt przewiduje
ustawienie na terenie
miasta elementów małej
infrastruktury,
alternatywnych
rozwiązań dla
tradycyjnych ławek.
Tzw. ławko-podpórki
umożliwią mieszkańcom
chwilowy odpoczynek
podczas pieszego
przemieszczania się po
mieście.
48 500,00 zł Projekt przewiduje
wykonanie kładek
pozwalających
wędkarzom, w tym
osobom
niepełnosprawnym, dojść

Przyjęty

Przyjęty

Odrzucony
Zadanie nie posiada pozytywnych
opinii dotyczących możliwości
realizacji zadania, w oparciu o
przeprowadzoną analizę
techniczną i prawną, o której

bliżej lustra rzeki
Drwęcy.
Projekt zlokalizowany
jest wzdłuż Drwęcy przy
Alei Wędkarzy.

15-09-2021
9.

9/2021

Mariola
Murawska

Rzut za trzy – Grunwald
streetball

111 000,00 zł
( w wyniku
weryfikacji
projektu

Projekt polega na
utworzeniu boiska do
koszykówki 3 x 3 z
jednym koszem. Projekt

mowa w § 13 ust. 4 pkt 3
regulaminu.
Aleja Wędkarzy na której
zaplanowana została realizacja
przedmiotowej inwestycji jest
objęta projektem „Rewitalizacji
zielonych płuc miasta Brodnicy”.
Projekt rewitalizacji jest wpisany
do Strategii Rozwoju Gminy
Miasta Brodnicy na lata 20162023, Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Miasta Brodnicy na lata 20172023.
Projekt, który pozostaje w
sprzeczności z planami
zagospodarowania przestrzennego
oraz przedsięwzięciami wpisanymi
do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta
Brodnicy oraz innymi
dokumentami strategicznymi
miasta w myśl w § 15 pkt 2
Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego w Brodnicy, nie
może być realizowany.
Ponadto Gmina Miasta Brodnicy
podpisała umowę z Wykonawcą
na realizację robót budowlanych
„Rewitalizacji zielonych płuc
miasta Brodnicy”.
Przyjęty

przeszacowano
jego koszty
na kwotę
226 000,00 zł )

10.

Wojciech Kryger

„Przystanek” Niskie
Brodno

15-09-2021

Mateusz
Szafrański

Rozbudowa placu
zabaw na Osiedlu
Michałowo

10/2021

11/2021
11.

15-09-2021

388 050,00 zł
( w wyniku
weryfikacji
projektu
przeszacowano
jego koszty
na kwotę
453 050,00 zł )

109 066,64 zł

przewiduje montaż kosza
wraz tablicą do gry w
koszykówkę,
utwardzenie podłoża i
położenie nawierzchni
boiska, zamontowanie
siatki zabezpieczającej i
uzupełnienie zieleni.
Wskazana lokalizacja to
obszar pomiędzy ul.
Bohaterów Września a
ul. Władysława Jagiełły.
Projekt przewiduje
wykonanie nawierzchni
utwardzonej przy użyciu
geokraty i kruszywa oraz
przeznaczenie terenu na
miejsca postojowe.
Projekt przewiduje
również nasadzenie
drzew i krzewów.
Lokalizacja projektu ul.
Niskie Brodno.
Projekt przewiduje
modernizację i
rozbudowę placu zabaw
na Osiedlu Michałowo.
W ramach projektu
zaplanowano nowe
urządzenia do zabaw,
urządzenie zieleni,
montaż ławek. Na placu
zaplanowano
wydzielenie miejsca w
którym najmłodsi będą
mogli założyć swój

Przyjęty

Przyjęty

własny ogródek.

12/2021
12.

15-09-2021

Mateusz
Wróblewski

Nowe Oblicze Lasku
Miejskiego - część II

Brodnica, dnia 11 października 2021r.
Sporządził: Magdalena Hoga – sekretarz komisji

267 000,00 zł Projekt zakłada
rewitalizację terenu
Lasku Miejskiego
poprzez wykonanie ok.
500 m nowej
nawierzchni mineralnej
wraz z ustawieniem
elementów małej
architektury ( ławki,
kosze), urządzenie
zieleni, tablice
informacyjne. Projekt
przewiduje również
wykonanie oprysków p.
kleszczom i komarom.

Przyjęty

