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do Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok

14. Sprawozdanie z realizacji
Budżetu Obywatelskiego
Podsumowanie działań realizowanych
w 2018 roku
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Budżet Obywatelski w Gdańsku pierwszy raz został wprowadzony w 2013 roku. Z inicjatywy prezydenta Pawła
Adamowicza i radnych miejskich 9 milionów zł z miejskiego budżetu zostało przekazanych w ręce mieszkańców
i to oni mieli zdecydować, jakie działania powinny być podjęte w mieście. Od 2013 roku w Gdańsku odbyło się
6 edycji budżetu obywatelskiego. Łącznie ponad 77 milionów złotych zostało przekazanych do decyzji
mieszkańców.

Pula środków wyznaczonych na Budżet Obywatelski
wg edycji 2014-2019
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kwota przypadająca na projekty dzielnicowe
kwota przypadająca na projekty ogólnomiejskie
środki BO w przeliczeniu na uprawnionych do głosowania
Źródło: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Szósta edycja Budżetu Obywatelskiego z 2018 r. pod wieloma względami była rekordowa. Zgłoszono największą
liczbę projektów – 455, a ostatecznie weryfikację formalną i merytoryczną przeszło 319 inicjatyw. Na realizację
wybranych projektów Miasto założyło kwotę niemal 20 mln złotych (19 267 809,70 zł), z czego prawie 16 mln
przypadło projektom dzielnicowym. We wrześniu 2018 r. odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział 48 760
mieszkańców Gdańska. Wybrali oni 82 projekty (73 dzielnicowe i 9 ogólnomiejskich), które zostaną
zrealizowane w latach 2019/2020. Kwota 543 609 zł przeszła na projekty dzielnicowe do kolejnej edycji BO.
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Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji 2014 - 2019
BO2014

BO2015

BO2016

BO2017

BO2018

BO2019

I

II

III

IV

V

VI

Rok w którym odbyło się głosowanie

nabór-2013,
głosowanie2014

2014

2015

2016

2017

2018

Kwota BO (w mln zł)

9

11

11

12,5

14

19,8

w tym na projekty ogólnomiejskie

2

2,2

2,5

2,8

4

w tym na projekty dzielnicowe

9

8,8

10

11,2

15,9

0,34

0,42

0,43

0,47

0,49

0,59

24,1

29,3

29,1

33,7

35,6

50,5

Frekwencja (w %)

13,7

10,1

9

10

11,3

12,4

Liczba osób uprawnionych do głosowania w BO
(do 2016 r. mieszkańcy zameldowani na terenie
Gdańska/ od 2017 r. brak obowiązku
meldunkowego)

373 458

374 855

378 032

371 269

393 461

392 133

Liczba osób, które zagłosowały

51 038

37 965

33 987

36 971

44 655

48 760

Liczba projektów złożonych

407

189

281

335

412

455

Liczba projektów poddanych pod głosowanie

307

147

210

254

297

319

Liczba projektów wybranych do realizacji

28

21

65

91

106

82

Edycja BO w Gdańsku

Udział kwoty BO w stosunku do wydatków
budżetowych (w %)
Środki BO przypadające na uprawnionych do
głosowania (w zł)

Źródło: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Zmiany w Budżecie Obywatelskim
Po zakończeniu każdej edycji Budżetu Obywatelskiego zbieramy opinie od mieszkańców. W ten sposób
wypracowaliśmy na przykład zmianę rozdziału środków z okręgów wyborczych na każdą dzielnicę. Inną zmianą
wypracowaną między edycjami była rezygnacja z meldunku jako warunku przystąpienia do udziału w BO.
W budżecie obywatelskim mogą wziąć zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy.
W edycji BO2019 także wprowadzone zostały zmiany w stosunku do poprzednich edycji:


ustalony został maksymalny koszt jednego projektu ogólnomiejskiego – do 2 milionów złotych, co umożliwiło
realizację większej liczby projektów ogólnomiejskich.



drugą, ważną zmianą było wprowadzenie minimalnego progu poparcia 100 punktów na projekty dzielnicowe,
dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane te projekty, które cieszą się największym powodzeniem i
popularnością wśród mieszkańców danej dzielnicy.



ostatnią najważniejszą zmianą było przechodzenie niewykorzystanych kwot w dzielnicach na kolejną edycję
budżetu obywatelskiego, w miejsce dotychczasowego przechodzenia do puli projektów ogólnomiejskich. To
postulat rad dzielnic, które zdecydowanie opowiadały się za pozostawieniem pieniędzy dzielnicowych w puli
danych dzielnic np. na kolejny rok.
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Projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2019, w głosowaniu w 2018 r. (wiersz oznaczony kolorem zielonym)

Kokoszki

Jasień

Chełm

Brzeźno

Brętowo

Aniołki

Dzielnica
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Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały
wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019
Park Steffensów OD-NOWA
Remont schodów terenowych między ulicą Wronią a Wronią Górką
Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Plac zabaw przy Wroniej Górce etap II
"Rowerowe Aniołki" - nowoczesny dzielnicowy przystanek rowerowy
Ścieżka edukacyjna na Wroniej Górce
Weź się do śmieci
Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika
Naprawa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Matemblewskiej od ul.Słowackiego do ul. Ks. J.
Tischnera
JASNA POTOKOWA 2.0
Zajęcia sportowe OPEN pod chmurką – Brętowo
Rodzinna Gra Terenowa Brętowo
Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego.
Bezpieczne i wygodne przejście do przystanku tramwajowego linii 3 i 5 - Dworska i do centrum
handlowo - usługowego przy Al. Hallera od strony ulic PCK, Sternicza, Emilii Plater, Dworska,
Chodkiewicza.
Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)
Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno.
Remont ulicy Mazurskiej etap I - odwodnienie terenu.
Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno - pomóżmy im!
Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno
Dzielni Mistrzowie - zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci
Biegowe GP Dzielnic Gdańska 2019 - GP Brzeźno
Skatepark Jar Wilanowska - etap I
BOISKO WIELOFUNKCYJNE MIĘDZY PĘTLĄ TRAMWAJOWĄ ŁOSTOWICE - ŚWIĘTOKRZYSKA A
ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM "AUGUSTOWSKA" (ORUNIA GÓRNA)
Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego
REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY SP 47 ul. Reformacka 18
Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie
osiedla Cztery Pory Roku
Koty miejskie - Chełm - opieka
Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Srebrnej. Etap II.
Chodnik do przychodni na ulicy Reformackiej
Dojazd do Worcella 21, 23, 25, oraz Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż Worcella 25
PRZYSTANEK PRZY SZKOLE
MAŁA WIATA
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Chełm
Rodzinna Gra Terenowa Chełm
Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego
Zbiornik Jabłoniowa – ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-piesza) wokół zbiornika
retencyjnego
Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw
Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa
Boisko wielofunkcyjne przy zbiorniku Jabłoniowa
Park im. ks. B. Kabata przy ul. Zwierzynieckiej - modernizacja alejek.
Budowa oświetlenia wokół zbiornika retencyjnego "Jabłoniowa" w celu podniesienia
atrakcyjności terenu rekreacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników
Gdańsk Jasień - poprawmy los kotów
ZDRÓJ z wodą pitną przy ul. Stolema
TOR do gry w BULE
Montaż ławek i koszy na śmieci wokół zbiornika retencyjnego "Jabłoniowa"
Rodzinna Gra Terenowa Jasień
Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień
Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa
Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasień
3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja
Bezpieczny Gdańsk - budowa miejsc postojowych
Wygląd ulicy wizytówką dzielnicy - wykonanie nawierzchni i zieleni w pasie drogowym w dzielnicy
Kokoszki - Etap I ulica Sulmińska.

Szacowany
koszt realizacji Punkty
(na etapie
weryfikacji wniosku)

110 000 zł
185 000 zł
120 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
46 335 zł
2 500 zł
331 000 zł

724
535
532
366
171
101
33
2582

290 000 zł

837

112 000 zł
37 400 zł
7 211 zł
220 000 zł

656
177
65
2068

240 200 zł

1950

454 000 zł
95 000 zł
454 000 zł
40 800 zł
7 211 zł
5 500 zł
7 000 zł
320 000 zł

1777
548
538
529
91
84
63
5942

420 000 zł

4824

100 000 zł
120 000 zł

4678
2385

520 000 zł

1922

103 500 zł
300 000 zł
250 000 zł
40 000 zł
40 500 zł
22 000 zł

1701
1287
984
647
546
546

10 400 zł
7 211 zł
5 220 zł

335
312
283

400 000 zł

2155

95 000 zł
330 000 zł
557 000 zł
375 000 zł

1838
1502
1002
829

150 000 zł

741

52 500 zł
50 000 zł
33 000 zł
24 000 zł
7 211 zł
5 220 zł
5 220 zł
4 875 zł
379 000 zł
379 000 zł

635
598
374
274
135
105
55
52
5120
1155

200 000 zł

447
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Osow
a

Orunia - Św. Wojciech - Lipce

Olszynka

Oliwa

Nowy Port

Młyniska

Matarnia

Letnica

Krakowiec Górki
Zachodnie

Dzielnica

Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały
wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019

Szacowany
koszt realizacji Punkty
(na etapie
weryfikacji wniosku)

Ułożenie płyt typu Yomb

188 000 zł

366

Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy.
Renowacja placu zabaw ul.Letnicka etap I
Miejsce do gry w kosza
Pomoc kotom z Letnicy
"AKTYWNA
MATARNIA
Klukowo,
Matarnia,
Złota
Karczma"
Bezpieczna
droga
do
szkoły
–
chodnik
w
Klukowie
Oświetlenie
placu
zabaw
i
kosze
na
śmieci
Matarnia
- Leśny zakątek i miniboisko - Zł.Karc
2 tereny rekreacyjne Klukowo i Złota Karczma. Część I.
"DZIECIAKI NA TRZEPAKI" - linowy plac zabaw
Powstanie Domu Sąsiedzkiego ul. Słowackiego 140, 80-298 Gdańsk-Matarnia
Utwardzenie ulicy Agrarnej - zwiększenie komfortu zmotoryzowanych i pieszych
Przyjazna i twórcza dzielnica, dla małego dziecka i jego rodzica- cykl warsztatów dla rodziców z
dziećmi (taniec z dzieckiem w chuście, arteterapia, zajęcia muzyczne, spotkania ze specjalistami)
Rodzinna Gra Terenowa Matarnia
Aktywny spacer z wózkami na osiedlu Matarnia i w pobliskim lesie

173 000 zł
150 000 zł
173 000 zł
19 500 zł

714
279
237
191

290 000 zł

3115

290 000 zł
220 000 zł
180 000 zł
289 850 zł

2049
1143
447
258

56 600 zł

124

7 211 zł
5 220 zł

68
53

Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły.

213 000 zł

496

Remont chodnika wzdłuż ul. M.Reja.

120 000 zł

236

Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21.
Uporządkowanie terenu zielonego przy wjeździe do Nowego Portu za przystankiem
autobusowym "Zespół Szkół Morskich" przy ulicy Wyzwolenia.
NOWY PORT na przygodę!
Pomoc dla kotów z Nowego Portu.
Siłownia przy MDK
Odwodnienie ulicy Na Zaspę i położenie nowej warstwy bitumicznej na ulicy.
Samoobsługowa stacja naprawy i obsługi rowerów
Atrakcja turystyczna
Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie
Kino w Zarazie - wyposażenie sali kinowej w Domu Zarazy
Oświetlenie terenu wokół Stawu Młyńskiego
WITA STWOSZA OdNova
WYBIEGAJ SIĘ PIESKU! Pierwszy w Oliwie wybieg dla psów oraz miejsce rekreacji mieszkańców
Oliwa rozbujana - ławki, huśtawki i hamaki dla Oliwian
Opieka nad kotami w Oliwie
Więcej koszy na śmieci - czystsze ulice.
Rodzinna Gra Terenowa Oliwa
Bezpieczna kładka - monitoring
Treningowy Plac Zabaw Olszynka.
Pomóżmy działkowym kotom na Oszynce.
Budzimy się pod niebem Olszynki
Schody na wały na końcu ul. Łanowej od strony Dolnego Miasta
Oruńskie Miasteczko Ruchu Drogowego
CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE TYMCZASOWE
Wspólna przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna przy Parku Ferberów w Lipcach
Pomoc dla kotów z dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce
ZIELONA I KWIECISTA GOŚCINNA
Utwardzenie zjazdów z korony wału kanału Raduni, w okolicy Zgromadzenia Sióstr Zakonnych,
w Św.Wojciechu.
Budowa - utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego od nr 264 do 320 w ciągu ul. Trakt Św.
Wojciecha (droga równoległa z Traktem Św. Wojciecha za kanałem Raduńskim)
Remont drogi osiedlowej ulica Wąwóz
Przebudowa portalu MojaOrunia.pl
Spływ kajakowy dla młodzieży z Oruni (15 osób)
Aktywny spacer z wózkami w Parku Oruńskim
Rodzinna Gra Terenowa Orunia
OSOWSKIE CHODNIKI
Wiaty dla Osowian - część 2
Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku - Osowej

388 000 zł

1012

92 439 zł

943

388 000 zł
38 400 zł
60 000 zł
388 000 zł
15 000 zł
7 500 zł
539 000 zł
50 000 zł
240 000 zł
539 000 zł
539 000 zł
80 000 zł
51 000 zł
5 200 zł
7 211 zł
200 000 zł
218 000 zł
40 800 zł
43 800 zł
218 000 zł
509 000 zł
500 000 zł
400 000 zł
46 500 zł
9 000 zł

613
352
306
246
133
128
2730
1161
1155
916
888
772
566
379
127
817
454
368
240
174
2166
1833
1599
620
519

140 000 zł

506

509 000 zł

487

509 000 zł
45 000 zł
11 250 zł
5 220 zł
7 211 zł
366 000 zł
169 000 zł
100 000 zł

335
285
177
99
96
3469
1718
1393
4
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Siedlce

Rudnik
i

Przymorze Wielkie

Przymorze Małe

Przeró
bka

Piecki - Migowo

Dzielnica
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Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały
wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa
MOC - SIŁA - DZIAŁANIE = WenDo. Trening asertywności i samoobrony dla dziewcząt i kobiet mieszkanek Gdańsk Osowa.
Rodzinna Gra Terenowa Osowa
Multi Park Morena
Sport i rekreacja dla każdego - od małego do dużego.
CENTRUM SPORTOWE MORENA - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka
nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry
w szachy - KONTYNUACJA
modernizacja schodów zewnętrznych do Przychodni na Jaśkowej Dolinie
EKO-ścieżka do Szkoły Podstawowej Nr 85 i Przedszkola Nr 82.
MIGOWSKA POLANA z górką saneczkową
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Budapesztańskiej
Parkingi na morenie - NOWE MIEJSCA
Siłownia "pod chmurką" przy ul. Magellana
Objęcie monitoringiem zieleńca wypoczynkowego przy zbiorniku retencyjnym przy ul.
Wileńskiej.
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powst. Listopadowego i ul. Bulońskiej
Rodzinna Gra Terenowa Piecki-Migowo
Wykonanie oświetlenia sięgacza od ul. Wileńskiej 37 A-H.
Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II

Szacowany
koszt realizacji Punkty
(na etapie
weryfikacji wniosku)

50 250 zł

753

42 250 zł

329

7 211 zł
817 000 zł
565 000 zł

237
5041
3657

250 000 zł

2552

85 000 zł
400 000 zł
200 000 zł
361 500 zł
60 000 zł
80 000 zł

2323
2287
2138
1233
1146
724

430 000 zł

501

8 000 zł
7 211 zł
35 000 zł
200 000 zł

331
210
187
999

20 200 zł

334

Równe chodniki na Przymorzu Małym
Remont chodnika wzdłuż ul. Krzywoustego
Oświetlenie przejścia ciągu pieszego w pasie drogi publicznej pomiędzy parkingiem a działką
SUAR przy ul. Krynickiej w działce pasa drogowego nr.232/4
Ukwiecamy Przymorze Małe
Remont chodnika na ul. Bzowej
Naprawy nawierzchni jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej z wykorzystaniem istniejącej
konstrukcji jako podbudowy na ulicy Solikowskiego.
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Przymorze Małe
ul.Darłowska remont nawierzchni
Darłowska chodnik - odbudowa
Ułożenie napisu „Przymorze Małe” z kwiatów na wysokości ul. Krzywoustego w ciągu ul.
Chłopskiej w pasie zieleni
Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana, 5 stojaków na rowery
w” Krainie Zabawy”
Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Oświetlenie ledowe przejść dla pieszych bez sygnalizacji
świetlnej na Przymorzu Wielkim
EKO-OGRODY w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów.
Rekreacyjna Kołobrzeska_przyjazne zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie Hali Miejskiej
przy ul. Kołobrzeskiej 61
Park Jana Pawła II i okolice - modernizacja terenu zielonego, budowa ścieżki rowerowej,
uregulowanie ciągów pieszych dla szkół i budowa placu zabaw oraz mini toru do jazdy na rolkach
w parku.
Życie jest najcenniejsze- 4 Defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej na Przymorzu Wielkim
Poidełko czyli woda pitna z dozownika w Parku Reagana w Krainie Zabawy.
Huśtawki w Parku Reagana
Budowa chodnika z parkingu pomiędzy wejściem C i D w Parku Reagana
Pole do Disc Golfa w Parku Reagana
Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające - biegaj bez kontuzji
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Przymorze Wielkie
Świadomy i bezpieczny senior – szkolenia z zakresu prawa oraz darmowe konsultacje prawne w
klubach osiedlowych
Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!

523 000 zł
523 000 zł

1421
1323

32 000 zł

510

7 000 zł
300 000 zł

393
318

523 000 zł

306

10 400 zł
400 000 zł
75 000 zł

208
174
161

7 500 zł

87

700 000 zł

2295

367 000 zł

1800

847 000 zł

1293

699 000 zł

887

847 000 zł

662

85 000 zł
101 756 zł
30 100 zł
100 000 zł
50 000 zł
9 600 zł
10 400 zł

566
561
281
275
238
138
127

18 500 zł

111

7 211 zł
170 000 zł

98
644

Rudniki - pomoc kotom wolno żyjącym.

26 700 zł

52

474 000 zł

2113

250 000 zł
474 000 zł
200 000 zł

1754
1241
1127

474 000 zł

715

Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka – sterylizacje i kastracje, wraz z odpchleniem,
odrobaczeniem, odłowieniem i zakupem karmy.

Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW
GD1G/00248346/0
Remont schodów wraz z dojściem do nich od ul: Na Zboczu do ul: Ciasna
Miejsce integracji i rozrywki na styku Siedlec, Suchanina i Aniołek
Rewitalizacja Parku Bema
"Park Goszczyńskiego". Przekształcenie terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji, sportu
i zabawy wraz z wybiegiem dla psów.
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Ujeścisko-Łostowice

Śródmieście

Suchanino

Strzyża

St
og
i

Dzielnica

Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały
wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019
Kompleksowe urządzenie parku przy Ciasnej - połączenie już istniejących elementów tj. palcu
zabaw i wybiegu dla psów z pozostałym zaniedbanym terenem
Projekt Skarpowa - ukończenie budowy placu zabaw.
Łąka kwietna z nasadzeniem krzewów przy skrzyżowaniu ul. Leona Wyczółkowskiego i ul.
Powstańców Warszawskich oraz nowe ławki w parku Bema
Oświetlenie schodów Legnicka-Wyczółkowskiego
Rewitalizacja Zieleńca przy ul. Leona Wyczółkowskiego
Rodzinna Gra Terenowa Siedlce
Mini skwer Zimna
Poprawmy los kotów na Stogach!
Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)
PRZYJAZNA Strzyża
Re-Vital MACZEK pl
Pomoc kotom wolnożyjącym na dzielnicy Strzyża
Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum
nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub
graffiti.
Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na
ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku.
Remont i rozbudowa SkateParku na Suchaninie Rozbudowa oraz wykonanie nowych przeszkód:
Pumptrack, mini amfiteatru, wymiana kostki brukowej na nawierzchnię betonową . Wykonanie
oświetlenia
Wybieg dla psów z parkiem treningowym
Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do
Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku.
Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino
IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka
wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)
Plac zabaw dla dzieci i seniorów - Park Siennicki (miejsce pod kasztanami) przy ul. Wygon.
Kino pod chmurką przy SP 57 w Gdańsku przy ulicy Aksamitnej 8 dla społeczności lokalnej
Skwer Ogarna
Plac ćwiczeń dzielnicowy.
Rozświetlenie Dolnego Miasta
Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu.
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)
Rozbudowa parkingu miejskiego przy Zespole Szkół Samochodowych
Budzimy się pod niebem Dolnego Miasta
Młodzi, aktywni i bezpieczni - integracyjno-edukacyjne spotkania dla młodych z Biskupiej Górki
Miejsce przyjazne dzieciom
Modelarnia żeglarska klasy F5
ZDROWO JEM- ZDROWO ROSNĘ!
Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków
Wykonanie ścieżki spacerowej wokół zbiornika Świętokrzyska 1 oraz ścieżki gimnastycznej
łączącej zbiorniki retencyjne Świętokrzyska 1 i Świętokrzyska 2 jako kontynuacja zadań z
Projektów 2014-17
Miejsca postojowe w Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice. Przemyska, Guderskiego, Człuchowska
Zagospodarowanie terenu i stworzenie zielonej przestrzeni przy ul. Cedrowej
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. PRZEMYSKIEJ OD UL. PŁOCKIEJ W KIERUNKU
KOŚCIOŁA
Ścieżka dla pieszych od ul. Guderskiego za Kaplicą Św. Krzysztofa do ul. Jaworzniaków
Ujeścisko - Łostowice - pomoc kotom
Cedrowa Agility Park – wybieg dla psów
Parking przy ul. Guderskiego
Bezpieczna droga do szkoły - monitoring wzdłuż ulic Unruga i Człuchowskiej
Ujeścisko dba o formę i zdrowie - budowa siłowni na świeżym powietrzu - okolice ul.
Częstochowskiej/Piotrkowskiej
Bezpiecznie przy szkole - Elektroniczne tablice pomiaru prędkości w Dzielnicy przy SP 12, SP 86,
Olimpijczyk
Ujeścisko grilluje - budowa miejsca do grillowania z betonowym grillem dla mieszkańców okolice ul.
Częstochowskiej/Piotrkowskiej
Rodzinna Gra Terenowa Ujeścicko-Łostowice
WARSZTATY Z PODSTAW PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI DLA DZIECI
Aktywne spacery z wózkami przy zbiorniku Świetokrzyska
WARSZTATY Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU DLA OSÓB 60+

Szacowany
koszt realizacji Punkty
(na etapie
weryfikacji wniosku)

325 000 zł

649

40 000 zł

414

103 000 zł

282

69 000 zł
25 416 zł
7 211 zł
100 000 zł
39 300 zł
277 000 zł
277 000 zł
277 000 zł
20 000 zł

227
195
63
2168
720
2089
1071
623
478

253 000 zł

1008

50 000 zł

959

409 000 zł

826

130 000 zł

720

70 000 zł

587

28 800 zł
250 000 zł

330
1470

400 000 zł

1235

170 000 zł
308 800 zł
300 000 zł
70 000 zł
180 000 zł
53 400 zł
170 000 zł
200 000 zł
43 800 zł
41 500 zł
50 000 zł
215 000 zł
35 500 zł
776 000 zł

1211
1007
927
743
663
656
613
591
470
420
303
146
123
4274

776 000 zł

3445

776 000 zł
180 000 zł

2160
1557

500 000 zł

1204

600 000 zł
63 000 zł
100 000 zł
40 000 zł
440 000 zł

827
695
669
647
579

70 000 zł

497

150 000 zł

469

50 000 zł

466

7 211 zł
4 500 zł
5 220 zł
3 844 zł

212
154
139
89
6
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Zaspa
Młyni
ec

Wzgórze
Mickiewicza

Wyspa
Sobieszews
ka

Wrzeszcz Górny

Wrzeszcz Dolny

VII Dwór

Dzielnica
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Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały
wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019
Kontynuacja projektu wybranego w drodze głosowania w ramach BO2018: Modernizacja ulicy
Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu
Nowe miejsca postojowe pomiędzy ul. Abrahama i Doroszewskiego
Mała Infrastruktura – Ławki w Dolinie Samborowo
Remont parkingu przy ul. Chełmońskiego 12
Mała Infrastruktura – Modernizacji siłowni przy ul. Michałowskiego
Mała Infrastruktura – ławki przy Abrahama, Wita Stwosza i Drożyny
Ustawienie latarni ulicznej przy parkingu ul. Chełmońskiego 12
Nordic Walking z bobasem i seniorem VII Dwór
Rodzinna Gra Terenowa VII Dwór
Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO
Nowa Deotymy - w ramach poprawy przestrzeni publicznej w kwartale zabudowy wielorodzinnej
między ulicami Deotymy, Zygmunta Augusta, Jana Strakowskiego, Lwowską oraz ulicą Kościuszki
(Etap 1)
Wymiana nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza od ulicy Hallera w prawo do końca.
ZIELONY SKWER NA ROGU WARYŃSKIEGO/BIAŁA - MIEJSCE WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW
Bezpieczny i kulturalny Park Kuźniczki
Remont nawierzchni w ciągu jezdno - pieszym na ul. Gotfryda Lengnicha.
Wymiana oświetlenia ulicy Lelewela
MONITORING - WRZESZCZ DOLNY
Wrzeszczańskie koty potrzebują Waszej pomocy!
Remont chodników i jezdni ul. Saperów w Gdańsku-Wrzeszczu Dolnym.
Zielony i aktywny Wrzeszcz- nowe nasadzenia, nowe urządzenia zabawowe i fitness.
Rewitalizacja skweru pomiędzy Aleją Legionów i ulicą Bolesława Chrobrego
POPRAWMY BEZPIECZEŃSTWO DZIECI Z WRZESZCZAŃSKIEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
Więcej zabawy! Doposażenie istniejącego placu zabaw w rejonie ulicy Baczyńskiego/Kościuszki
REMONT JEZDNI WZDŁUŻ PRZEDSZKOLA NR. 33, MIĘDZY UL. KOCHANOWSKIEGO I
UL.KLONOWICZA
Zagospodarowanie terenu między starym Browarem Heweliusz a ulicą Gołębią i Pestalozziego w
dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Dolny
“PODWÓRKO MAŁY SAD” - szkoła warsztatowa, kulturalno-rekreacyjne spotkania sąsiedzkie,
ożywienie przestrzeni pomiędzy al. Legionów, a ul. Kościuszki i Chrobrego.
1. Gimnastyka dla kobiet "Aktywny Wrzeszcz"
Remont dojazdu do skweru pomiędzy Aleją Legionów i ulicą Bolesława Chrobrego
Przyjazna i twórcza dzielnica, dla małego dziecka i jego rodzica- cykl warsztatów dla rodziców z
dziećmi (taniec z dzieckiem w chuście, arteterapia, zajęcia muzyczne, spotkania ze specjalistami)
Bardziej zielony Plac Biskupa O'Rourke
Razem dla Wrzeszcza
Sąsiedzka szkoła 2019
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Górny na terenie
SOiO Conradinum
Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz
Historia Wrzeszcza - Mural
Wrzeszczańskie koty potrzebują naszej pomocy!
Bezpieczny Wrzeszcz Górny- monitoring
Ścieżka zwiedzania „Tajemnice Wrzeszcza” w aplikacji mobilnej
BUDOWA PARKINGU PUBLICZNEGO przy ULICY JAŚKOWA DOLINA 76, dz. nr 703, obr. nr 0055
TYMCZASOWY PAWILON INTEGRACJI DLA NOWYCH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH jako
przestrzenny impuls dla społecznej debaty o kierunku rewitalizacji zaniedbanej przestrzeni placu
przed budynkiem dawnego Cristala
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz
Filmowe poranki w Glaniku
Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie
Sobieszewskiej

Szacowany
koszt realizacji Punkty
(na etapie
weryfikacji wniosku)

234 000 zł

1024

120 000 zł
38 800 zł
36 477 zł
56 000 zł
11 100 zł
18 000 zł
4 875 zł
7 211 zł
727 000 zł

677
254
209
200
176
91
43
33
3966

460 000 zł

1684

350 000 zł
280 000 zł
185 000 zł
380 000 zł
155 000 zł
180 000 zł
75 000 zł
214 600 zł
310 000 zł
381 300 zł
126 000 zł
100 000 zł

1409
1141
1022
901
793
790
717
694
663
604
542
484

190 000 zł

407

230 000 zł

370

18 900 zł

338

3 720 zł
250 000 zł

270
204

51 200 zł

161

25 000 zł
600 000 zł
53 400 zł

135
3641
1823

708 000 zł

1765

35 100 zł
24 000 zł
55 800 zł
230 000 zł
21 500 zł
708 000 zł

875
832
753
618
612
538

120 000 zł

481

7 211 zł
7 400 zł

126
105

225 350 zł

881

Wyspa Sobieszewska - opieka nad kotami

20 000 zł

251

Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zboczu w Gdańsku
Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego "Park Na Zboczu"
Uporządkowanie terenu z dojściem do "Parku na Zboczu"
Plac zabaw z trampoliną
Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza
Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Wojskiego oraz Pana Tadeusza
Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy
Remontu nawierzchni ulicy Startowej
Oświetlenie Al. Jana Pawła II - odcinek od Al. Rzeczypospolita do ul. Hynka
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy SP 92 - kolejny etap

100 000 zł
150 000 zł
30 000 zł
20 000 zł
17 000 zł
50 000 zł
7 000 zł
279 000 zł
279 000 zł
200 000 zł

833
701
315
262
188
163
103
1371
1285
1057
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Projekty ogólnomiejskie

Żabianka - Wejhera Jelitkowo - Tysiąclecia

Zaspa Rozstaje

Dzielnica

Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały
wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019
Remontu nawierzchni ulicy Pilotów
Plac zabaw dla Przedszkola nr 86
Nowy parking i dojazd przy Skarżyńskiego 5
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Zaspa Młyniec
Biegowe GP Dzielnic Gdańska 2019 - GP Zaspa Młyniec
Dzielni Mistrzowie - zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa
Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie
Nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż Alei Jana Pawła II oraz remont chodnika
Plac zabaw i latarnie ledowe w Parku Millenium Gdańska
Wielki Plac Rodzinny w parku im. Jana Pawła II
Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie.
Życie jest najcenniejsze - 3 Defibrylatory w przestrzeni miejskiej na Zaspie Rozstaje
Grilluj na Zaspie! - Budowa miejsca do grillowania z betonowym grillem dla mieszkańców Zaspy
Uatrakcyjnienie rekreacji w Parku im. Jana Pawła II w Gdańsku poprzez budowę Bulodromu toru do gry w bule wraz z ustawieniem ławek i stołów piknikowych, a także utwardzonym
miejscem do grillowania.
Naprawy nawierzchni jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej z wykorzystaniem istniejącej
konstrukcji jako podbudowy na odcinkach ulicy Hynka.
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Zaspa Rozstaje
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Rozstaje
Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych
Wybieg dla psów - Żabianka
JELITKOWO - NOWE BARIERKI PRZY POTOKU
By kotom i ludziom żyło się lepiej - koty osiedlowe
Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia
Chłopski fyrtel - suchą stopą wokół Szkoły Podstawowej nr 60 - bezpieczne chodniki dla dużych i
małych
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Jelitkowo
Rodzinna Gra Terenowa Żabianka
GDAŃSK - POŁUDNIE: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku Armii Krajowej – budowa
drugiego prawoskrętu.
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku
Gdańsk - Tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy.
Koty S.O.S.!
Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"
Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana
100 BEZPIECZNYCH, monitorowanych przejść dla pieszych dla uczczenia 100 lat odyskania
niepodległości we wszystkich dzielnicach Gdańska - przy szkołach, przedszkolach, kościołach i
plac.służby zdrowia.
POKOCHAJ "PROMYKA" CZYLI BEZPIECZNY PIES I KOT W GDAŃSKU
Nowy chodnik i ścieżka rowerowa przez Przymorze i Zaspę!
Sportowe bulwary n/d Opływem Motławy
GDAŃSKIE CHODNIKI
Rowerowe Dzielnice
PLATFORMERSI, czyli wsiąść do tramwaju byle jakiego... Pełne otwarcie Gdańskich tramwajów
niskopodłogowych na potrzeby pasażerów poruszających się przy pomocy wózków dziecięcych i
inwalidzkich -ETAP I
VELODROM Gdańsk – etap I; Rowerzyści, wrotkarze, wózkarze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Czarny
Dwór i Hallera.
10 trampolin na gdańskich placach zabaw
Promenada nad morzem - PIESI, ROLKARZE, ROWERZYŚCI - PO RAZ DRUGI!
Bezpieczne połączenie piesze między dzielnicami Suchanino, Siedlce, Wrzeszcz Górny i Aniołki.
Stacje naparw rowerów w mieście
Wielki powrót tramwaju na ORUNIĘ
Gdańsk pływa
Uniwersalny park zdrowia i rehabilitacji dla wszystkich gdańszczan i pomorzan
Budowa domu dla Kola Seniora i mieszkańców Wzgórza Mickiewicza,Siedlec i mieszkańców
Gdańska
JĘZYK + KULTURA = INTEGRACJA
Program zdalnej opieki nad seniorami w Gdańsku
Centrum Kobiet
"Usprawnianie przez pływanie"
MGIEŁKA WODNA NA UPAŁY W PARKU ORUŃSKIM - ZAMGŁAWIACZ
Tor przeszkód OCR
MOC - SIŁA - DZIAŁANIE = WenDo. Trening asertywności i samoobrony dla dziewcząt i kobiet mieszkanek Gdańska

Szacowany
koszt realizacji Punkty
(na etapie
weryfikacji wniosku)

279 000 zł
200 000 zł
279 000 zł
10 400 zł
7 000 zł
8 888 zł
7 211 zł
400 000 zł
310 000 zł
320 000 zł
330 000 zł
51 000 zł
65 000 zł
75 000 zł

969
959
512
225
105
102
87
2239
2069
1226
995
466
362
352

30 000 zł

270

472 000 zł

216

10 400 zł
7 211 zł
524 000 zł
84 000 zł
160 000 zł
51 000 zł
42 000 zł

145
74
2572
664
512
470
411

340 000 zł

370

10 400 zł
7 211 zł

162
100

650 000 zł

5825

2 000 000 zł
94 179 zł
313 040 zł
350 000 zł
480 000 zł

3620
2917
2575
2519
2290

1 924 000 zł

1945

105 000 zł
2 000 000 zł
1 000 000 zł
2 000 000 zł
2 000 000 zł

1832
1804
1643
1544
1532

2 000 000 zł

1312

2 000 000 zł

1295

600 000 zł
800 000 zł
620 000 zł
510 000 zł
350 000 zł
410 000 zł
2 000 000 zł

1289
1245
1227
996
947
866
846

2 000 000 zł

844

441 690 zł
2 000 000 zł
234 600 zł
189 600 zł
30 000 zł
135 000 zł

725
669
610
495
382
346

87 500 zł

343
8
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Dzielnica

Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały
wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019
Biegowe GP Dzielnic Gdańska 2019
Kompleks Sportowo Rekreacyjny Kościerska
Skrót pieszo-rowerowy Siedlce-Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich
Organizacja letniego wypoczynku w ramach biwaku integracyjnego dla dzieci romskich i polskich.
Kluby Rodzica w Gdańsku
Gdańska Szkoła dla Rodziców Online
I Wrzeszczańska Olimpiada - Senior w akcji

Źródło: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.
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Szacowany
koszt realizacji Punkty
(na etapie
weryfikacji wniosku)

49 000 zł
2 000 000 zł
36 000 zł
48 000 zł
17 850 zł
3 200 zł
5 970 zł

332
285
265
251
194
169
62
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Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2018 r.
W 2018 r. realizowano 126 projektów z trzech edycji Budżetu Obywatelskiego (BO 2016, BO 2017, BO 2018).Projektami, których realizacja wymagała najwyższych nakładów były Place
zabaw i zielone skwery Oliwy (627,9 tys. zł), Skwer Olsztyńska – teren dawnego boiska – po raz trzeci! (586,1 tys. zł) oraz Nowy dom tuż za rogiem. Modernizacja i rozbudowa schroniska
dla bezdomnych zwierząt „Promyk“ w Gdańsku (555,6 tys. zł). Obecnie projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane są w trybie dwuletnim, jednakże w 2018 r. zakończone zostały dwa
projekty z 2016 r. Place zabaw i zielone skwery Oliwy oraz Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia). W
przypadku pierwszego z wymienionych projektów doszło do opóźnienia w 1 z 4 lokalizacji, z powodu konieczności opracowania nowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania
uzgodnień i decyzji, zgodnie z wymaganiami Miejskiego Konserwatora Zabytków. W projekcie Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu opóźnienie
wynikało z niemożności wyłonienia wykonawcy, w 2016 r. w dwóch postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta, w 2017 r. w pierwszym postępowaniu najkorzystniejsza oferta
przekroczyła budżet zadania, a w drugim przeprowadzonym w listopadzie wykonawca odstąpił od podpisania umowy, wykonawcę wyłoniono w 2018 r.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2018 r.
Wyszczególnienie

Liczba projektów

Budżet Obywatelski 2018
projekty ogólnomiejskie
w tym:
projekty dzielnicowe
Budżet Obywatelski 2017 (odtworzone zadania)
projekty ogólnomiejskie
w tym:
projekty dzielnicowe
Budżet Obywatelski 2016 (odtworzone zadania)
w tym:
projekty dzielnicowe

5
101
2
16
2

Plan wydatków
(na 31.12.2018)
14 998 672 zł
3 055 370 zł
11 943 302 zł
6 742 086 zł
975 200 zł
5 766 886 zł
1 057 910 zł
1 057 910 zł

Wykonanie w 2018 r.
3 427 583 zł
245 917 zł
3 181 666 zł
5 080 956 zł
958 641 zł
4 122 315 zł
1 049 925 zł
1 049 925 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2018 r.
Nazwa projektu
Bezpieczny Park nad Strzyżą we
Wrzeszczu - Monitoring

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)
55 000 zł

Wykonanie

Dzielnica

Zakres wykonanych prac

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

51 660 zł

Wrzeszcz

W ramach zadania zostały oddane do użytkowania 3 kamery (dwie stacjonarne i jedna obrotowa). Kamery
zainstalowano w Parku nad Strzyżą we Wrzeszczu. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

135 000 zł

2017
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Nazwa projektu
Nowy dom tuż za rogiem.
Modernizacja i rozbudowa
schroniska dla bezdomnych
zwierząt "Promyk" w Gdańsku

11

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

560 000 zł

Wykonanie

Dzielnica

Zakres wykonanych prac

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

555 644 zł

Projekt
Ogólnomiejski

W ramach zadania rozbudowano i doposażono wolierę dla kotów oraz wybudowano budynek o powierzchni
ok. 30 m² z przeznaczeniem na punkt pielęgnacyjny wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie zostało
zrealizowane w przewidzianym zakresie.

600 590 zł

2017

150 000 zł

2018

760 650 zł

2018

240 000 zł

2018

Bezpieczny Wrzeszcz Dolny

150 000 zł

150 000 zł

Wrzeszcz

Bezpieczny Gdańsk - 26
defibrylatorów do ratowania
życia w przestrzeni miasta

760 650 zł

0 zł

Projekt
Ogólnomiejski

Upiększenie i wyposażenie
terenu Szkoły Podstawowej nr
57 w Gdańsku przy ul.

240 000 zł

168 489 zł

Śródmieście

W ramach zadania zrealizowano rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w dzielnicy
Wrzeszcz Dolny. Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował skrzyżowanie ul. Wajdeloty i Grażyny – 3
kamery stałopozycyjne; skrzyżowanie al. Hallera i ul. Mickiewicza - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna;
skrzyżowanie al. Hallera i ul. Reja - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna. Zadanie zostało zrealizowane w
przewidzianym zakresie.
Zgodnie z założeniami wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano
materiały do postępowania przetargowego na roboty oraz przygotowywano specyfikację istotnych
warunków zamówienia.
W 2019 r. planuje się zakupić i umieścić defibrylatory w następujących lokalizacjach:
1. ul. 3 Maja na przystanku tramwajowym na przeciwko dworca PKS,
2. Plac Gustkowicza 13 Centrum Interwencji Kryzysowej,
3. Rynek Zielony, ul. Czerwony Dwór 33,
4. ul. Podwale Staromiejskie Technikum Łączności lub Targ Rybny,
5. Tunel przy Dworcu Głównym z City Centrum,
6. Pętla tramwajowa Chełm-Witosa,
7. Pętla tramwajowa Łostowice-Świętokrzyska,
8. Pętla tramwajowa Siedlce,
9. Hevelianum, ul. Gradowa 6,
10. Rejon pętli przed budynkiem dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz od strony al. Grunwaldzkiej,
11. Rejon SKM Gdańsk Przymorze Uniwersytet,
12. Rejon SKM Gdańsk Żabianka - deptak osiedla Żabianka,
13. Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1,
14. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3 (1/3),
15. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3 (2/3),
16. ul. Żaglowa - parking przy stadionie Energa Gdańsk,
17. Noclegownia, ul. Równa 14,
18. Ochotnicza Straż Pożarna Świbno,
19. Ochotnicza Straż Pożarna Sobieszewo,
20. Twierdza Wisłoujście,
21. Bazylika Mariacka, ul. Podkramarska 5,
22. Pływalnia, ul. Chałubińskiego 13,
23. Osowa Komisariat Policji nr IX ul. Balcerskiego 36,
24. Skwer Heweliusza ul. Rajska przy fontannie,
25. Rejon Domu Kultury Morena, ul. Zofii Nałkowskiej,
26. Brzeźno - rejon przystanku tramwajowego ul. Krasickiego/ul. Zdrojowa.
W ramach zadania w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Aksamitnej 8 wykonano składaną scenę szkolną
wraz ze schodami na scenę, zakupiono artykuły estradowe (marimba, 3 flety, 4 gitary klasyczne, pianino
elektryczne i statyw klawiszowy), wyposażenie multimedialne (4 głośniki bluetooth, laptop do tworzenia
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Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Aksamitnej 8 w celu polepszenia
współpracy ze społecznością
lokalną

Zakres wykonanych prac
scenografii, projektor z ekranem oraz 4 mikrofony). W 2019 planuje się zakupić meble i małą architekturę
(figury szachowe, szachownicę plastikową, 6 ławek z palet, stolik z palet, 6 poduszek z palet, 30 leżaków
składanych, 40 krzeseł składanych 2 stoły do tenisa stołowego, stół do gier planszowych, 3 stoły do gier w
szachy, 9 ławek z oparciem).
Wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę. Planowany termin zakończenia zadania to II
kwartał 2019 r. Projekt zakłada stworzenie czterech miejsc dostępnych dla wszystkich mieszkańców,
zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarneckiego 2, Szkoły Podstawowej nr 45
przy ul. Matki Polki 3A, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki 10, Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul.
Obywatelskiej 1. Miejsca będą wyposażone m.in. w koła optyczne, wir wodny, peryskop, tor śladów,
labirynty, film animowany, głuchy telefon, ścieżki dotyku, gry wielkoformatowe, ksylofon, rury deszczowe,
szumiące rury, gongi tybetańskie.
Wykonano dokumentacje projektową oraz zrealizowano dwa postępowania przetargowe na wybór
wykonawcy. Z uwagi na fakt, że oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie, w 2019 r. zostanie
ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe. W ramach zadania przewiduje się realizację rowerowego
placu manewrowego na istniejącym placu apelowym Szkoły Podstawowej nr 81 i rowerowego miasteczka
ruchu drogowego na terenie boisk szkoły.
Wykonano dokumentacje projektową. W I kwartale 2019 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe
na wybór wykonawcy. W ramach zadania przewiduje się wykonać sale terapeutyczne na świeżym powietrzu
podzielone na strefy smakową, dotykową, zapachową, słuchową i wzrokową. W strefach tych umieszczone
będą gwizdałki wietrzne, duże drewniane cymbałki, tuby do słuchania podmuchów wiatru oraz zakrzywione
metalowe lustro. Ogrody sensoryczne zostaną zlokalizowane na terenie każdego z przedszkoli miejskich w
dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia tj.: Przedszkola nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, Przedszkola nr
60 przy ul. Orłowskiej 19 oraz Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20.
W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową o długości 178 m, 4 wpusty deszczowe, drenaże o
długości 87 m oraz odtworzono nawierzchnie drogowe o powierzchni 324 m². Zadanie zostało zrealizowane
w przewidzianym zakresie.
W ramach realizacji zadania wybudowano oświetlenie typu LED na fragmencie ul. Zawodzie na odcinku
stanowiącym dojście do przystanku autobusowego. Zadanie obejmowało budowę linii kablowej zasilającej
projektowane oświetlenie wraz z podłączeniem do istniejącej na długości 420 mb, budowę słupów
oświetleniowych wraz z oprawami i fundamentami, budowę szafki oświetleniowej na fundamencie wraz z
przyłączem, podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do istniejących słupów
oświetleniowych oraz odtworzenie nawierzchni i zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym
zakresie.

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

432 000 zł

2018

150 000 zł

2018

404 000 zł

2018

394 731 zł

2017

200 000 zł

2017

Parki naukowo - muzyczne dla
każdego

432 000 zł

43 050 zł

Wrzeszcz
Górny

Rowerowy plac manewrowy i
rowerowe miasteczko ruchu
drogowego

150 000 zł

13 776 zł

Osowa

Dzielnicowe ogrody sensoryczne

404 000 zł

12 568 zł

ŻabiankaWejheraJelitkowoTysiąclecia

Jasieński Park - odwodnienie

321 300 zł

320 784 zł

Jasień

Ciemno i strasznie

200 000 zł

120 935 zł

Olszynka

680 000 zł

244 690 zł

Ujeścisko Łostowice

W ramach zadania wybudowano ciąg pieszy łączący ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska II wraz z
zakupem i montażem małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci, oświetlenia oraz wybudowano ścieżkę
rekreacyjną od ul. Dulina do zbiornika Świętokrzyska II wraz z oświetleniem. Zadanie zostało zrealizowane w
przewidzianym zakresie.

697 220 zł

2017

100 000 zł

1 230 zł

Aniołki

W ramach zadania został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w
roku 2019.

100 000 zł

2018

Budowa ciągu pieszego
łączącego ul. Jaworzniaków ze
zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz
ścieżki biegowej Świętokrzyska 2
do ul. Dulina wraz z
oświetleniem całej trasy
Oświetlenie przejść pieszych
łączników pomiędzy ulicami
Dziekuć-Maleja, Wrocławską,

12
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Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Płowce i Powstańców
Warszawskich
Oświetlenie siłowni i placu
zabaw przy Wroniej Górce

Zakres wykonanych prac
Przewiduje się umiejscowienie 6 lamp oświetleniowych na trzech przejściach pomiędzy ulicami DziekućMaleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich.
Opracowano dokumentację projektową. Opóźnienie w realizacji wynikało ze względów formalno-prawnych
(brak możliwości odlesienia działki). W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż oświetlenia siłowni i placu
zabaw przy Wroniej Górce.

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

17 000 zł

2018

170 000 zł

2018

63 000 zł

2018

36 000 zł

2018

179 000 zł

2018

50 000 zł

2018

233 000 zł

2018

17 000 zł

3 321 zł

Aniołki

170 000 zł

9 226 zł

Jasień

63 000 zł

4 982 zł

Jasień

36 000 zł

3 321 zł

Wzgórze
Mickiewicza

Zielone Przymorze Małe budowa skwerów sąsiedzkich na
terenie dzielnicy

179 000 zł

13 899 zł

Przymorze
Małe

Wybieg dla psów w dzielnicy
Chełm

50 000 zł

0 zł

Chełm

NOWY Nowy Port - etap II

233 000 zł

124 259 zł

Nowy Port

180 000 zł

3 690 zł

Orunia-Św.
Wojciech-Lipce

Rozpoczęto prace projektowe, jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia urzędowe oraz procedury
środowiskowe niemożliwe było ukończenie realizacji zadania. W I kwartale 2019 planowane jest pozyskanie
dokumentacji projektowej, a następnie przystąpienie do robót związanych z wykonaniem kładki.

180 000 zł

2018

20 000 zł

7 793 zł

Orunia-Św.
Wojciech-Lipce

Odbudowano schody terenowe na wał kanału Raduni przy ul. Trakt Św. Wojciecha pomiędzy numerami
domów 446 i 448. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

20 000 zł

2018

761 000 zł

106 595 zł

Przymorze
Wielkie

Przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne, a także zbudowano schody terenowe. Realizacja
zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.

761 000 zł

2018

243 000 zł

22 755 zł

Siedlce

Projekt zakłada remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (wymiana nawierzchni na dojściach do
schodów łączących ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, remont stopni
schodowych, uzupełnienie tynku na ścianach oporowych wraz z pomalowaniem, renowacja barier i poręczy

243 000 zł

2018

Oświetlenie parkowe przy
zbiorniku retencyjnym Jasień na
odcinku 440 m
Jaśniej w parku im. ks.
Bronisława Kabata
Oświetlenie lampami LED placu
zabaw przy ulicy Jacka Soplicy

Kładka pieszo -rowerowa nad
zabytkowym Kanałem Raduni na
wysokości Dworu Ferberów i
Parku-Leśnego
Schody terenowe na wał kanału
Raduni w Św. Wojciechu
Dokończenie modernizacji
istniejącego ciągu pieszego bulwar, na ciąg pieszorowerowy. II-gi etap Projektu
Obyw. nr 5/13-2015 działka 4/20
obręb 17
Remont schodów łączących
Siedlce z Suchaninem (ul. Nad
Jarem oraz Skarpową z ul

13

Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się zakup i montaż latarni przy zbiorniku
retencyjnym Jasień.
Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się montaż pięciu lamp oświetleniowych (typu
LED) w pięciu punktach na terenie parku im. ks. Bronisława Kabata - ul. Zwierzyniecka/Jasieńska.
Wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę. W 2019 r. przewiduje się wykonanie instalacji
lamp parkowych LED na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy.
Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się realizację trzech skwerów:1. Skwer na ul.
Słowiańskiej - postawienie dwóch latarni, urządzenie zieleni, nasadzenia krzewów i kwiatów, postawienie 2
ławek, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy.2. Skwer na ul. Zgody II - wyrównanie terenu,
postawienie żywopłotu okalającego teren, nasadzenia kwiatów, postawienie 4 ławek, postawienie 3
śmietników, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy, wykonanie chodnika o długości ok. 50 m.3.
Skwer na ul. Piastowskiej - urządzenie zieleni, nasadzenie żywopłotu, dostawienie kilku ławek, nasadzenia
kwiatów, postawienie tablicy ogłoszeń.
Wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad odrolnieniem działki. W 2019 r. zakłada się
budowę wybiegu dla psów w rejonie ulic Kampinoskiej, Srebrnej i Kolorowej lub w okolicy zbiornika
retencyjnego "Augustowska".
Wykonano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę oraz zrealizowano ciąg pieszo-rowerowy
pomiędzy budynkiem numer 17 i 19 oraz pomiędzy placem z wiatą śmietnikową i pojemnikami do zbiórki
selektywnej a narożnikami budynków nr 19 i 20. W 2019 r. przewiduje się realizację parkingu z płyt
ażurowych na wysokości ściany szczytowej budynku nr 20 oraz nowych nasadzeń między budynkami ul.
Wyzwolenia 17, 19 i 21.
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Nazwa projektu
Powstańców Warszawskich) oraz
poprawa bezpieczeństwa
przyległego terenu
Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich
w budowie wiaty śmietnikowej
na podwórku w kwartale ulic:
Kartuska, Zagrodowa,
Zakopiańska i Sowińskiego
Rewitalizacja placu przy ul.
Stryjewskiego 13

Przyjazna Strzyża

Vistula - zagospodarowanie
nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż
Wyspy Sobieszewskiej
Wyłożenie kostką brukową
płukaną nieutwardzonych
dojazdów do posesji w drugiej
linii zabudowy przy ulicy Jacka
Soplicy
II etap ścieżki pieszo-rowerowej
Łostowice Świętokrzyska do
Parku Oruńskiego
Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła
- więcej zieleni, więcej małej
architektury, więcej radości i
edukacji dla dzieci
Odnowienie ciągu spacerowego
na trasie Olsztyńska > Meissnera
> Jana Pawła II > Jelitkowski
Dwór
Oświetlenie przejścia dla
pieszych - Nowy Świat - Szkoła i
Przedszkole

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Zakres wykonanych prac

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

40 000 zł

2018

100 000 zł

2018

196 000 zł

2018

stalowych). W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in.
przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie
kontynuowana w 2019 roku.
Wybudowano wiatę śmietnikowe na podwórku w kwartale ulic Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i
Sowińskiego. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

40 000 zł

39 950 zł

Siedlce

100 000 zł

100 000 zł

Stogi

196 000 zł

0 zł

Strzyża

159 000 zł

14 760 zł

Wyspa Sobie
szewska

Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę ciągu spacerowego,
ustawienie lamp, ławek i koszy.

159 000 zł

2018

0 zł

Wzgórze
Mickiewicza

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na konieczność skoordynowania prac z wykonaniem przebudowy
chodnika oraz z zaplanowaną przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo–Kanalizacyjną przebudową
kanalizacji sanitarnej na ulicy Jacka Soplicy. Realizacja zadania została powierzona GIWK na podstawie
zawartego porozumienia z terminem w 2019 roku.

80 000 zł

2018

650 000 zł

2018

80 000 zł

W ramach zadania wykonano rewitalizację placu przy ul. Stryjewskiego poprzez wyłożenie placu płytami
ażurowymi i zasadzenie zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2019 roku w ramach projektu
przewiduje się uporządkowanie zaniedbanego skweru przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Reymonta i
Hubala, utwardzenie płytami ażurowymi miejsc do parkowania przy ulicy Chopina (pomiędzy skrzyżowaniem
z ulicą Glinki a Chrzanowskiego), ustawienie 24 zestawów (ławka uliczna + kosz lastrykowy), modernizację
100 mb chodników, montaż dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chrzanowskiego
przy azylu na wysokości skrzyżowania z ulicą Sychty oraz nasadzenie krzewów uniemożliwiających
parkowanie na trawnikach.

650 000 zł

0 zł

Chełm

Opracowano dokumentację projektową dla ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego do Parku
Oruńskiego. W II półroczu rozwiązywano kwestie terenowo-prawne związane z podziałami i odrolnieniem
fragmentów działek. Z uwagi na koszty wskazane w kosztorysie wykraczające poza środki zagwarantowane
w budżecie podjęto decyzję, że zadanie zrealizowane zostanie w ograniczonym zakresie – około 330 m
ścieżki wraz z oświetleniem. W 2019 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy robót.

185 000 zł

27 060 zł

Wrzeszcz
Dolny

Opracowano dokumentacje projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę i wyposażenie zewnętrznej
sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą. Zielona klasa będzie wyposażona w stoliki, krzesełka, parasole
oraz pomoce dydaktyczne.

185 000 zł

2018

332 000 zł

28 413 zł

Zaspa Rozstaje

Projekt zakłada kompleksowy remont połączony z przekształceniem drogi w ciąg pieszo-rowerowy z
wykonaniem nowej jednolitej nawierzchni oraz montażem latarni i elementów małej architektury (ławek i
śmietników). W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja
zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.

332 000 zł

2018

30 000 zł

9 421 zł

Osowa

Zamontowano słup oświetleniowy wraz z oprawą lampy przy przejściu dla pieszych w okolicach przedszkola
i szkoły podstawowej Happy Kids w Gdańsku Osowej.

30 000 zł

2018
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Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Osowski deptak 2.0 - miejsce
spacerów i spotkań

137 000 zł

15 990 zł

Osowa

Place zabaw i zielone skwery
Oliwy

627 910 zł

620 040 zł

Oliwa

Stworzenie części rekreacyjno sportowej z siłownią na świeżym
powietrzu

430 000 zł

429 885 zł

ŻabiankaWejheraJelitkowoTysiąclecia

Biskupia Górka - miejska
przestrzeń rekreacyjna

650 000 zł

303 787 zł

Śródmieście

Miejsce dla każdego! Nasz plac
przy Baczyńskiego

390 000 zł

389 041 zł

Wrzeszcz
Dolny

Budowa miejsca rekreacji dla
młodzieży, odpoczynku dla
dorosłych

249 650 zł

249 650 zł

ŻabiankaWejheraJelitkowoTysiąclecia

Nowy Park na Przymorzu Małym

446 000 zł

446 000 zł

Przymorze
Małe

Trzy w jednym
:)

417 350 zł

416 232 zł

Wrzeszcz
Górny

Rewitalizacja placu przy al. Jana
Pawła II / ul. Janusza Meissnera

331 200 zł

331 123 zł

Zaspa Rozstaje

Skwer Olsztyńska - teren
dawnego boiska - po raz trzeci!

834 800 zł

586 141 zł

Przymorze
Wielkie

15

Zakres wykonanych prac
Projekt dotyczy deptaka zlokalizowanego przy SP 81 przy ul. Siedleckiego 14 i zakłada wykonanie oraz
ustawienie stojaków na rowery, mebli miejskich (ławek, stołów, koszy na śmieci), biblioteczki plenerowej,
tablicy ogłoszeniowej, wymianę płyt chodnikowych. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano
prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania
przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.
Zagospodarowano teren zielony w rejonie ul. Husa i Derdowskiego poprzez realizację nowych nawierzchni,
montażu małego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem terenu, małej architektury tj. ławek,
śmietników oraz uporządkowaniem zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Stworzono część rekreacyjno-sportową z siłownią napowietrzną przy ul. Pomorskiej poprzez zakup i montaż
rowerka, stopera, narciarza biegowego, wahadła, wioślarza, ławki do ćwiczeń mięśni uda, stołu do tenisa
stołowego, stołu do gry w szachy z ławką, stołu do gry w karty oraz małej architektury tj. ławek i śmietników
wraz uporządkowaniem zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
W 2018 roku trwały roboty budowlane - roboty drogowe. W 2019 roku przewidziano dokończenie robót
drogowych, ułożenie nawierzchni żwirowych i piaskowych, zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym
powietrzu, elementów gier stołowych oraz architektury parkowej.
Zagospodarowano plac przy ul. Baczyńskiego poprzez budowę układu drogowego, zakup i montaż urządzeń
siłowni na świeżym powietrzu, urządzenie placyku parkour, zakup i montaż małej architektury tj. ławek i
koszy na śmieci, ogrodzenie istniejącego boiska. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano roboty polegające na zerwaniu istniejącej nawierzchni chodnikowej, wyrównaniu terenu i
wykonaniu podłoża pod nowe, wykonaniu nowej nawierzchni chodnikowej i betonowych krawężników,
dostawie i montażu urządzeń i elementów małej architektury (stołu do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki,
szachy, ławek stalowo-drewnianych, koszy na odpady, stojaków rowerowych), wykonaniu ogrodzenia
terenu, nasadzeniu i pielęgnacji zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonanano przebudowę nawierzchni ciągów pieszych na długości 217 m, wybudowano scenę plenerową
wraz z widownią oraz zamontowano 9 ławek i 7 koszy na śmieci. Ponadto założono trawniki na powierzchni
1,77 ha. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano miasteczko rowerowe i stoły do gier plenerowych, siłownię zewnętrzną, wiaty – zielona szkoła,
plac zabaw – statek, budowę altanki, montaż stołów do gier plenerowych. Ponadto wybudowano schody
terenowe i chodniki. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano ścieżki utwardzone o powierzchni 580,60 m2, założono 4.200 m2 trawników, posadzono 1.070
szt. krzewów (róży 363 szt., tawuły japońskiej 595 szt., pięciornika krzewiastego 160 szt., derenia 56 szt.),
zamontowano elementy małej architektury: ławki (17 szt.), kosze na śmieci (15 szt.) i stoły do gry w szachy
(2 szt.). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zakres rzeczowy zadania zrealizowany w roku 2018 obejmował budowę parkingu na 60 stanowisk
postojowych wraz z wykonaniem instalacji odwodnienia, wykonanie terenu sportowo–rekreacyjnego z
placem zabaw, alejkami oraz miejscami wypoczynku, dostawę i montaż elementów małej architektury
(ławek młodzieżowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci), wykonanie demontażu istniejącego słupa
oświetleniowego, wykonanie instalacji oświetleniowej dla parkingu oraz strefy rekreacyjnej, wykonanie
demontażu istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw, wykonanie nasadzeń
zastępczych. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Planuje się zakupić i zamontować zestaw zabawowy
ze zjeżdżalnią, karuzelę rotacyjną, huśtawki grupowe, bocianie gniazdo wraz z siedziskiem podwójnym dla
dziecka i opiekuna, huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe, piaskownicę, trampoliny.

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

137 000 zł

2018

1 491 818 zł

2016

440 130 zł

2016

669 680 zł

2017

404 760 zł

2017

266 720 zł

2017

464 450 zł

2017

440 042 zł

2017

338 703 zł

2017

877 850 zł

2017
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Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Pierwszy w Gdańsku Pumptruck!
Miejsce sportowego wypoczynku
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

190 000 zł

189 420 zł

Orunia-Św.
Wojciech-Lipce

II etap rewitalizacji Parku przy ul.
Św. Barbary - Śródmieście

71 586 zł

71 586 zł

Śródmieście

Okazała Strzyża

550 000 zł

31 980 zł

Strzyża

Plac do gry w bule tzw.
"Boulodrom" w parku miejskim
przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i
Bema

40 000 zł

7 995 zł

Siedlce

Pusty Staw Stogi - sport,
rekreacja, wypoczynek

148 000 zł

0 zł

Park rekreacyjny na osiedlu 5
Wzgórz

528 000 zł

24 600 zł

Bezpieczeństwo w drodze samoobsługowa stacja naprawy
rowerów

6 500 zł

0 zł

Montaż samoobsługowej stacji
dla rowerów, wózków
dziecięcych i inwalidzkich

6 000 zł

65 zł

Wieża widokowa w Parku
Oruńskim z widokiem na Gdańsk
i Gdańskie Żuławy Wiślane

1 220 000 zł

9 102 zł

262 000 zł

245 941 zł

278 000 zł

14 145 zł

3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy
Kokoszki – kontynuacja prac
Ogólnodostępna przestrzeń
sportowa przy ul. Kampinoskiej

Zakres wykonanych prac
Wybudowano tor rowerowy tzw. Pumptruck, o długości 37 m, z jedną pętlą o wymiarach 16,30 x 6,0 m,
dojścia piesze od strony ulicy Gościnnej. Ponadto odtworzono elementy środowiska po zakończonych
robotach budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie placu wraz z urządzeniami treningu ulicznego ze ścieżkami i
ławkami. Prace zostały zrealizowane w 2017 r. W 2018 r. dokonano odbioru robót oraz płatności. Zadanie
zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Opracowano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduję się stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul.
Wita Stwosza poprzez wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, humusowanie (m.in. usunięcie
152 szt. drzew, rozbiórkę ogrodzenia, humusu i pozostałości po szklarniach), utwardzenie terenu
(wykonanie alei z płyt), wykonanie zjazdu z ul. Wita Stwosza, nasadzenie zieleni (w tym tunel z wierzby,
altana z wierzb, labirynt), ogrodzenie terenu oraz dostawę i montaż małej architektury (kosze na odpady,
ławki parkowe).
Opracowano dokumentacje projektową. W 2019 roku przewiduje się powiększenie istniejącego terenu
rekreacyjnego w parku miejskim (przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema) o plac do gry w bule, tzw. bulodrom.

Po przeprowadzeniu dwóch przetargów na dokumentację bez wyłonienia wykonawcy, zmieniono tryb
postępowania na formułę "zaprojektuj i wybuduj". Przeprowadzenie przetargu w nowej formule nastąpi w
Stogi
2019 r. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż fontanny z kolorowym podświetleniem ze
zmiennymi dyszami umożliwiającymi zmianę strumieni wodnych (doznania wizualne dla spacerowiczów i
napowietrzenie akwenu wodnego dla fauny i flory jeziora).
Opracowano dokumentacje projektową. W 2019 roku przewiduje się wybudowanie ścieżek dla pieszych,
Ujeścisko uprzątnięcie i uformowanie terenu wokół zbiorników wodnych, postawienie ławek i śmietników wzdłuż
Łostowice
ścieżek, uporządkowanie trawników, utwardzenie i ogrodzenie powierzchni boiska ziemnego do piłki nożnej,
postawienie drewnianej altany z ławeczkami oraz kilku urządzeń do ćwiczenia na powietrzu.
Opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy.
Wrzeszcz
Zmiana planowanego terminu realizacji na 2019 r. uwarunkowana była wymogami zarządcy pasa
Dolny
drogowego odnośnie dokumentacji projektowej. W grudniu 2018 r. – rozpoczęto postępowanie na wybór
wykonawcy. W 2019 r. planuje się zrealizować zadanie.
Opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy.
Wzgórze
Zmiana planowanego terminu realizacji na 2019 r. uwarunkowana była wymogami zarządcy pasa
Mickiewicza
drogowego odnośnie dokumentacji projektowej. W grudniu 2018 r. – rozpoczęto postępowanie na wybór
wykonawcy. W 2019 r. planuje się zrealizować zadanie.
Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na fakt, że teren, na którym ma być wybudowana wieża,
Projekt Ogólno
charakteryzuje się ruchami masowymi ziemi, konieczne jest opracowanie dodatkowej dokumentacji
miejski
geotechniczno-inżynieryjnej. Dokumentacja ta zostanie zrealizowana w 2019 roku. Projekt obejmuje
budowę wieży widokowej na Glinianej Górze w dzielnicy Orunia.
Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Osiedlowej, siłownię napowietrzną wraz z nawierzchnią
Kokoszki
pod siłownią przy ul. Azaliowej, ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Goplańskiej.
Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o
Chełm
wym. 40x20 m na działce zlokalizowanej pomiędzy ul. Kampinoską a ul. Srebrną.

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

253 345 zł

2017

164 742 zł

2017

550 000 zł

2017

40 000 zł

2018

148 000 zł

2018

528 000 zł

2018

6 500 zł

2018

6 000 zł

2018

1 220 000 zł

2018

262 000 zł

2018

278 000 zł

2018
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Wykonanie

Dzielnica

Zakres wykonanych prac

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

140 000 zł

11 193 zł

Matarnia

Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż kosza do gry w
koszykówkę i budowę ogrodzenia, piłkochwyt za bramką, nowe siatki do bramek, zakup i montaż stołu do
gry w piłkarzyki i stojaka na rowery.

140 000 zł

2018

120 000 zł

12 237 zł

Nowy Port

120 000 zł

2018

Park linowy pod Pachołkiem

260 000 zł

0 zł

Oliwa

260 000 zł

2018

Przystanek: Aktywne rodzinki z
Olszynki

146 000 zł

13 161 zł

Olszynka

146 000 zł

2018

Modernizacja placu zabaw przy
ul. Głuchej

60 000 zł

10 455 zł

Orunia - Św.
Wojciech Lipce

Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup urządzeń zabawowych,
wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzenie terenu.
Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do
postępowania przetargowego na roboty. W 2019 roku zakłada się budowę zjazdu tyrolką na placu zabaw
oraz dokończenie modernizacji schodów od ul. Tatrzańskiej, a także uporządkowanie terenu i odnowienie
małej architektury (na fragmencie ulicy i schodów tuż przy wejściu do lasu).
Opracowano dokumentacje projektową. W 2019 roku przewiduje się modernizację istniejącego placu
zabaw, stworzenie siłowni pod chmurką, uporządkowanie terenu pod miejsce piknikowe (altanka, stoły i
ławki) oraz częściowe oświetlenie terenu.
Opracowano dokumentacje projektową. W 2019 roku przewiduje się modernizację istniejących elementów
zabawowych, montaż piłkochwytów przy boisku (za bramkami oraz od strony bloku), budowę siłowni na
powietrzu i częściowe oświetlenie placu.

60 000 zł

2018

Budowa placu zabaw przy ul.
Wyrobka i Czecha (w bliskim
sąsiedztwie szkoły przy ul.
Marusarzówny) - kontynuacja
inwestycji

62 504 zł

53 760 zł

Piecki Migowo

Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia wielofunkcyjne. W 2019 roku przewiduje się zakup i
montaż urządzeń wielofunkcyjnych i ławek oraz linarium przy ul. Wyrobka i Czecha.

62 504 zł

2018

Sportowo w zielonej dzielnicy
Gdańska 2.0!

121 000 zł

0 zł

Rudniki

121 000 zł

2018

Budowa nowego placu zabaw
dla dzieci z elementami
sportowymi przy ulicy
Kamieńskiego w Gdańsku

212 000 zł

3 013 zł

Suchanino

212 000 zł

2018

Siłownia do treningu ulicznego i
kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało
boga/bogini

50 000 zł

3 013 zł

Suchanino

50 000 zł

2018

150 000 zł

2018

27 700 zł

2018

Nazwa projektu
„Aktywna Matarnia” rozbudowa istniejącej
infrastruktury sportowej przy ul.
Podchorążych i ul. Elewów
Plac zabaw dla dzieci przy parku
jordanowskim w Nowym Porcie

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

III etap rewitalizacji Parku przy
ul. Św. Barbary

150 000 zł

12 300 zł

Śródmieście

Dbajmy o zdrowie- siłownia
parkowa na placu przy ul.
Baczyńskiego

27 700 zł

7 380 zł

Wrzeszcz
Dolny
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Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do
postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2019 roku przewiduje się budowę boiska
wielofunkcyjnego.
Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku zakłada się budowę placu zabaw, zagospodarowanie
terenu, budowę nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, podbudowę pod urządzenia zabawowe, zakup i
montaż karuzeli, zestawu zabawowego (trzy wieże, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka ważka),
ogrodzenie placu zabaw (w tym furtki, tablica z regulaminem), montaż koszy i ławek, dojście do placu zabaw
i odtworzenie zieleni.
Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż urządzeń do treningu
ulicznego umożliwiające ćwiczenia z wagą swojego ciała przy ul. Paganiniego.
Opracowano dokumentacje projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę placu zabaw dla starszych
dzieci, na którym znajdą się: piramida o wymiarach 4x4 wys. 3 m wraz z nawierzchnią poliuretanową,
piramida duża wraz z nawierzchnią poliuretanową, 2 huśtawki dla dzieci pojedyncze, podwójna huśtawka z
siedziskiem bocianie gniazdo i nawierzchnią, podwójna huśtawka z dwoma gniazdami i nawierzchnią,
ścianka wspinaczkowa, piaskownica na plac zabaw małych dzieci oraz ogrodzenie placu zabaw.
Zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni pod chmurką, m.in. narciarz, poręcze, pylon. Ponadto
zrealizowano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami. Zadanie rzeczowo zostało zakończone, natomiast
rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2019.
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Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Zagospodarowanie terenu
kompleksu sportowego przy
ulicy Startowej - kolejny etap

610 000 zł

44 zł

5 linariów w 5 gdańskich
dzielnicach: na Przymorzu,
Zaspie, Morenie, Osowie i
Kokoszkach

520 000 zł

45 067 zł

Dzielnicowe Centrum Zabawy,
Rekreacji i Wypoczynku

151 000 zł

16 605 zł

Miejsce zabawy, rekreacji i
sportu

124 000 zł

11 316 zł

Wiaty dla Osowian - część 1

198 000 zł

182 286 zł

Gdańsk trzyma poziom - lepsze
chodniki

415 200 zł

402 997 zł

Miejsca parkingowe prostopadłe
w liczbie 23 na Emilii Hoene 6

59 975 zł

50 000 zł

Dom Kultury Tybetańskiej droga dojazdowa + miejsca
postojowe

320 025 zł

319 286 zł

Chodniki Niedźwiednika

233 000 zł

16 606 zł

Dzielnica

Zakres wykonanych prac

Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do
postępowania przetargowego na roboty budowlane i wybrano wykonawcę. W 2019 roku przewiduje się
budowę ścieżki rolkarskiej oraz budowę oświetlenia boiska i terenu.
Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku zakłada się wykonanie 4 linariów poprzez
przygotowanie podłoża oraz dostawę i montaż 4 urządzeń linowych, w następujących lokalizacjach:
1) na Przymorzu - Park Prezydenta Ronalda Reagana,
Projekt Ogólno
2) na Zaspie - Park Zaspa im. Jana Pawła II,
miejski
3) w Osowej - Park przy ul. Bliźniąt,
4) w Kokoszkach - przy ul. Goplańskiej w Kiełpinie Górnym.
Piąte linarium powstanie w dzielnicy Piecki-Migowo (realizacja w ramach zadania "Budowa placu zabaw przy
ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji".
Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się na dziedzińcu wewnętrznym Szkoły
Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 realizację placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią dla
Młyniska
najmłodszych dzieci (w wieku 2-10 lat), zakup i montaż wiaty osłaniającej przed słońcem i deszczem wraz z
ławkami, montaż urządzenia do rekreacji ruchowej dla najstarszych mieszkańców dzielnicy, zakup i montaż
stołu do rozgrywek szachowych oraz zakup i montaż 2 kamer monitoringu wizyjnego.
Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewidziano zakup i montaż urządzeń
Śródmieście
wielofunkcyjnych m.in. zestawu sprawnościowego, domku zabawowego, huśtawki wagowej, bujaka na
sprężynie, zestawu do kalisteniki oraz wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
W ramach zadania zamontowano 12 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Barniewicka,
Biwakowa, Konkordii, Koziorożca, Kukawka, Osiedle Barniewice, Siedleckiego, Sołdka, Zeusa, Osowa PKP (w
Osowa
kierunku Oliwy), Oriona (w kierunku przyszłego zbiornika retencyjnego), Oriona (w kierunku osowskiego
dworca). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Kontynuowana była:
- budowa chodnika i schodów w ul. Kolejowej. Na początku lipca 2018 r. zakończono realizację powyższego
zadania oraz dokonano czynności odbiorowych.
Projekt Ogólno
- modernizacja chodnika przy ul. Siennej 1-26 "Bezpieczna droga do szkoły" w dzielnicy Przeróbka. W 2018
miejski
roku wykonano modernizację chodnika oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Siennej na odcinku od ul.
Bajki do posesji nr 26.
Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wymieniono nawierzchnię oraz zbudowano 29 miejsc parkingowych prostopadłych i 6 miejsc równoległych.
Chełm
Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano drogę dojazdową do Domu Kultury Tybetańskiej oraz miejsca postojowe. Zakres rzeczowy
Żabiankazadania został wykonany, nastąpił również jego odbiór techniczny. Do regulacji pozostają natomiast sprawy
Wejheraterenowo-prawne polegające na zamianie gruntów pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i firmą Copernicus. W
Jelitkowo2019 roku, po uregulowaniu spraw terenowo-prawnych, droga wraz z miejscami postojowym zostanie
Tysiąclecia
przekazana do użytkowania. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Projekt zakłada modernizację i położenie ok. 850 mb chodników o różnej szerokości:
1) modernizację chodników po obu stronach ul. Niedźwiednik, na odcinku pomiędzy ulicami Góralską, a
Brętowo
Słowackiego (z pominięciem istniejących poprawnych dojazdów na posesje);
2) modernizację chodnika po wschodniej stronie ul. Góralskiej od schodów (pomiędzy ul. Góralską a
budynkiem przy ul. Mazowieckiej 5) do ul. Podkarpackiej;
Zaspa Młyniec

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

610 000 zł

2018

520 000 zł

2018

151 000 zł

2018

124 000 zł

2018

198 000 zł

2018

938 848 zł

2017

59 975 zł

2017

348 930 zł

2017

233 000 zł

2018
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Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Chodnik Jasieńska - bezpieczna
droga do szkoły i PKM-ki z
wprowadzeniem ruchu
jednokierunkowego na ulicy

70 000 zł

66 002 zł

Kontynuacja układania płyt typu
Yumb

197 100 zł

197 000 zł

Remont chodnika na ul. Szklana
Huta oraz wykorzystanie starych
płyt chodnikowych na ul.
Stalowej

119 000 zł

119 000 zł

Równe chodniki w Oliwie

120 000 zł

114 583 zł

Wydłużony prawoskręt z
Dworcowej w Trakt Św.
Wojciecha w stronę Gdańska

86 000 zł

44 831 zł

Bezpieczna Droga do Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul.
Gojawiczyńskiej 10

500 000 zł

38 622 zł

Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I

174 000 zł

24 600 zł

Remont chodników wzdłuż ul.
Czerwony Dwór

190 000 zł

0 zł
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Dzielnica

Zakres wykonanych prac

3) położenie chodników na wydeptanych przez pieszych dwóch terenowych "skrótach": w okolicy
przystanku autobusowego przy ul. Góralskiej, naprzeciw Rady Dzielnicy Brętowo oraz w okolicy Poczty
Polskiej, mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 1. W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z
realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.
Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 r.
Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do
postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na
Jasień
wykonaniu chodnika przy ulicy Jasieńskiej na odcinku między ulicami Łowców i Zwierzyniecką. Zadanie
zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano fragment ul. Kutnowskiej o długości ok 100 m na odcinku od numeru nr 23 do numeru nr 26. W
ramach jego realizacji wykonano następujące roboty budowlane: roboty ziemne - wykopy przekopy i wywóz
Krakowiec ziemi, podbudowy pod nawierzchnię, ułożenie nawierzchni w postaci płyt ażurowych typu YOMB, ułożenie
Górki
kostki 10x20 cm na nawierzchni zjazdów, ułożenie krawężników na posypce cementowo - piaskowej,
Zachodnie
utwardzenie poboczy mieszanką żwirową, regulacja wysokości studzienek, humusowanie wraz z obsianiem
trawą. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 372 m². Zakres rzeczowy obejmował wyremontowanie
fragmentów chodnika na odcinkach:
- od ul. Marynarki Polskiej do ul. Szklana Huta 42
Letnica
- od nr 38 do skrzyżowania ul. Szklana Huta i ul. Stalowej
- ul. Stalowa - przeniesienie starych płyt z ul. Szklana Huta na ul. Stalową i utworzenia prowizorycznego
chodnika.
Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano remont chodnika na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Wąsowicza (po stronie budynków nr 2,
Oliwa
4, 6, 8, 10) oraz po przeciwnej stronie ulicy wzdłuż budynku szkoły. Zadanie zostało zrealizowane w
przewidzianym zakresie.
Wykonano prawoskręt z ul. Dworcowej w ul. Trakt św. Wojciecha. Realizacja zadania polegała na ułożeniu
nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm - 74,64 m², ułożeniu nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna Orunia-Św.
38,0 m², ułożeniu nawierzchni bitumicznej, warstwa wiążąca - 38,0m², ułożeniu nawierzchni chodnika z płyt
Wojciech-Lipce
30x30 - 49,80 m², ułożeniu krawężników betonowych 15x30 - 39,0 m, położeniu obrzeży betonowych 8x30 31,0 m. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do
postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2019 roku planuje się na skrzyżowaniu ulic
Piecewskiej i Gojawiczyńskiej wykonanie dwuetapowego przejścia z wyspą azylu. Dodatkowo na ulicy
Piecki Gojawiczyńskiej wykonanie nowych chodników, budowę drogi rowerowej, wykonanie oznakowań
Migowo
poziomych i pionowych ciągów komunikacyjnych, ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym i autokarom,
wyznaczenie miejsc postojowych, wykonanie dodatkowego oświetlenia, oraz poprawę komunikacji pieszej
na ul. Wileńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Raciborskiego.
Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się realizację ścieżek z kostki brukowej w
Przeróbka
kolorze czerwono-szarym (część sportowa i rekreacyjna) na odcinku o łącznej długości ok. 900 m² i
utworzenie 2 klombów oraz oddzielenie terenu od ciągów jezdnych żywopłotem z ligustru pospolitego.
Przymorze
Projekt zakłada modernizację chodnika z przystosowaniem do parkowania pojazdów w ul. Czerwony Dwór
Małe
na odcinku od ul. Poznańskiej do bramy wejściowej na teren "Zielonego Rynku" - chodnik po stronie rynku.

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

70 000 zł

2018

197 100 zł

2018

119 000 zł

2018

120 000 zł

2018

86 000 zł

2018

500 000 zł

2018

174 000 zł

2018

190 000 zł

2018
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Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Zakres wykonanych prac

Ze względu na prace Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej związane z przebudową sieci
wodno-kanalizacyjnej, remont chodników zostanie zrealizowany w 2019 roku.
Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 221 m² wzdłuż linii drzew przy ul. Zawodników, od
Śródmieście
bramy wjazdowej Zespołu Szkół Samochodowych do targowiska Rynek Elbląska. Zadanie zostało
zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Utwardzono płytami YOMB nawierzchnię gruntową jezdni ul. Michałowskiego na odcinku od ul. VII Dwór do
wjazdu na teren składowiska ziemi (wjazd znajduje się ok. 25 m od ul. Chrzanowskiego). Długość
utwardzonego odcinka jezdni to ok. 230 mb (szer. jezdni 3,0 m). Wykonano również remont chodnika
zlokalizowanego wzdłuż jezdni (dł. chodnika ok. 230 mb). Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze
VII Dwór
względu na zaplecze budowy zorganizowane przy ul. Michałowskiego przez firmę Eurovia (firma wykonuje
zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ul. Wita Stwosza,
Bażyńskiego, Grottgera, Tetmajera i Kasprowicza). Firma Eurovia zawarła umowę z Gdańskim Zarządem
Dróg i Zieleni na użyczenie terenu do końca I połowy 2019 r. Po zwolnieniu terenu Gdański Zarząd Dróg i
Zieleni przystąpi do zakończenia zadania.
Przekazano mieszkańcom dzielnicy 160 sztuk odblasków, których celem była poprawa widoczności pieszych
Osowa
i zwiększenie bezpieczeństwa w poruszaniu się po dzielnicy. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym
zakresie.
Projekt zakładał spis powszechny kotów wolno bytujących, utworzenie bazy danych oraz mapy miejsc
przyjaznych oraz będących zagrożeniem dla kotów wolno bytujących. Ponadto projekt obejmował bieżącą
kontrolę populacji poprzez sterylizacje, kastracje, chipowanie i szczepienia. W 2018 r. przeprowadzono 400
Projekt Ogólno
zabiegów sterylizacji i 100 zabiegów kastracji wraz z odpchleniem i odrobaczeniem, wszczepiono 500
miejski
mikroprocesorów oraz przeprowadzono 100 leczeń stacjonarnych. Ponadto przeprowadzono kampanię
społeczną obejmującą spotkania z mieszkańcami, projekt, druk i kolportaż broszur informacyjnych i
kalendarza. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zadanie zakładające zajęcia sportowe, rekreacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach
Wrzeszcz
zadania zrealizowano zajęcia z gimnastyki usprawniającej, kursy tańca, zajęcia na ściance wspinaczkowej,
Górny
treningi piłki nożnej i siatkowej. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niezrealizowanych w pełni
zajęć z gimnastyki usprawniającej z uwagi na absencję trenera.
Ustalono z wnioskodawcą formę wizualną i treść tablic, zamontowano 5 szt. tablic informacyjnych na
Chełm
ścieżce edukacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

31 500 zł

2018

170 000 zł

2018

2 000 zł

2018

271 680 zł

2018

40 180 zł

2018

12 000 zł

2018

Bezpieczne dojście do gdańskiej
Samochodówki

31 500 zł

31 500 zł

Modernizacja ulicy
Michałowskiego i drogi
dojazdowej od ulicy
Michałowskiego do ulicy Polanki
wzdłuż nasypu PKM

170 000 zł

128 537 zł

Osowskie Odblaski

2 000 zł

1 999 zł

Koty dla Gdańska, Gdańsk dla
kotów

271 680 zł

191 748 zł

Sąsiedzka szkoła 2018

40 180 zł

38 524 zł

12 000 zł

10 147 zł

10 073 zł

6 457 zł

Matarnia

Ustalono z wnioskodawcą formę wizualną oraz ustawienie ławek, ustawiono 8 szt. ławek, zgodnie z
wnioskiem. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

10 073 zł

2018

13 000 zł

13 000 zł

Przymorze
Wielkie

Przygotowano niezbędne informacje do uruchomienia postępowania, powiększono wybieg dla psów o 1/3
poprzez przedłużenie ogrodzenia o 46 mb, zamontowano misę na wodę, 2 urządzenia do ćwiczeń i zabawy
dla psów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

13 000 zł

2018

2 000 zł

1 317 zł

Siedlce

Uzgodniono z wnioskodawcą rodzaj wyposażenia, zamontowano automat tzw. "psią stację", dostarczono
2500 szt. woreczków. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

2 000 zł

2018

4 000 zł

0 zł

Wzgórze
Mickiewicza

Zamontowano bariery ochronne o długości 7 m. Ze względu na inne prace prowadzone w tym samym
miejscu, inwestycja została sfinansowana ze środków zadania "Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i

4 000 zł

2018

Ścieżka edukacyjna Chełm Biskupia Góra
Miejsca spotkań i odpoczynkuławki na Matarni (osiedle Złota
Karczma)
Powiększenie wybiegu dla psów
przy ścieżce pieszo - rowerowej
na przedłużeniu ul. Obrońców
Wybrzeża + instalacja poidła
Budowa "Psiej Stacji" przy ul.
Kolonia Wyżyny
Bezpieczny dzieciak - montaż
barierek przy wyjściu z placu
zabaw i placu rekreacyjnego
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Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Zakres wykonanych prac

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

14 500 zł

2018

5 220 zł

2018

5 220 zł

2018

5 220 zł

2018

5 220 zł

2018

5 220 zł

2018

33 754 zł

2018

utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami
organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego". Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Ustawienie ławek i koszy na
śmieci wzdłuż ul. Augustowskiej
między pętlą tramwajową
Łostowice - Świętokrzyska a
zbiornikiem retencyjnym
"Augustowska"

14 500 zł

7 380 zł

Chełm

Aktywne spacery z wózkami
(BuggyGym) Gdańsk Osowa park
przy ul. Chirona

5 220 zł

5 220 zł

Osowa

Aktywne spacery z wózkami
(BuggyGym) Wrzeszcz Dolny

5 220 zł

5 220 zł

Wrzeszcz
Dolny

Aktywne spacery z wózkami przy
zbiorniku retencyjnym
Madalińskiego

5 220 zł

5 220 zł

Chełm

Aktywny spacer z wózkami przy
zbiorniku retencyjnym
Jabłoniowa

5 220 zł

5 220 zł

Jasień

Aktywny spacer z wózkami przy
zbiorniku retencyjnym Jasień

5 220 zł

5 220 zł

Jasień

Budzimy się pod niebem
Dolnego Miasta

33 754 zł

29 600 zł

Śródmieście
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Zamontowano 8 szt. ławek i 4 szt. koszy na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich
rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas
zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia
ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie
zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich
rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas
zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia
ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie
zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich
rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas
zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia
ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie
zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich
rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas
zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia
ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie
zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich
rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas
zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia
ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie
zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 96 zajęć marszowo-biegowych, skierowanych do wszystkich osób chcących w aktywnej
formie spędzić niedzielny poranek. Podczas zajęć można było poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną
w dwóch formach aktywności. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów, którzy
podzielili uczestników na grupę marszową i grupę biegową. Ta sama lokalizacja, dwie różne intensywności
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Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Nordic Walking z bobasem i
seniorem w okolicy zbiornika
retencyjnego Jasień

5 121 zł

5 121 zł

Jasień

Rodzinna Gra Terenowa Jasień

4 995 zł

4 980 zł

Jasień

Rodzinna Gra Terenowa Osowa

4 995 zł

4 980 zł

Osowa

Rodzinna Gra Terenowa Park
Reagana

4 995 zł

4 980 zł

Przymorze
Wielkie

Rodzinna Gra Terenowa Siedlce

4 995 zł

4 980 zł

Siedlce

Rodzinna Gra Terenowa
Wrzeszcz

4 995 zł

4 980 zł

Wrzeszcz
Górny

Rodzinna Gra Terenowa Zaspa

4 995 zł

4 980 zł

Zaspa Młyniec

Zakres wykonanych prac
zajęć, wybór pozostawiony samym uczestnikom, zajęcia realizowano w każdą niedzielę o godzinie 9:00 na
rogu ul. Kurzej i Wróbla. Druga propozycja aktywności w projekcie to zajęcia nordic walking, które odbywały
się w każdy wtorek o godzinie 18.00 w tej samej lokalizacji - zajęcia były wyjściem naprzeciw do wszystkim
tych, którzy chcieli aktywnie spędzić czas podczas marszów z kijami nordic walking. Trzecia propozycja to
piknik rodzinny, w którym to zaproponowano wiele atrakcji dla całych rodzin od malowania buziek, zabaw
animacyjnych do domowego poczęstunku - festyn odbył się w sierpniu 2018 roku przy ul. Kurzej i Reduty
Wyskok. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zrealizowano 27 zajęć przeznaczonych dla rodziców z dziećmi oraz dla seniorów. Nordic Walking z bobasem
i seniorem, oprócz walorów prozdrowotnych, miały także na celu integrację społeczności w różnym wieku i
o różnej sprawności fizycznej. Zajęcia umożliwiały podjęcie aktywności rodzicom z małymi dziećmi z
wykorzystaniem nosideł i chust. Wszystkie zajęcia poprowadzone były przez instruktorów. Zajęcia odbywały
się każdy poniedziałek o godzinie 12:00 przy zbiorniku retencyjnym Jasień. Zadanie zostało zrealizowane w
przewidzianym zakresie.
Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i
znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów
mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad
Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i
znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów
mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad
Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i
znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów
mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad
Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i
znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów
mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad
Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i
znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów
mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad
Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i
znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

5 121 zł

2018

4 995 zł

2018

4 995 zł

2018

4 995 zł

2018

4 995 zł

2018

4 995 zł

2018

4 995 zł

2018

22

RAPORT O STANIE GDAŃSKA ZA 2018 ROK | Załącznik nr 1: Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego

Nazwa projektu

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Wykonanie

Dzielnica

Treningi Aktywizujące OPEN pod
chmurką - Chełm

10 400 zł

7 140 zł

Chełm

Treningi Aktywizujące OPEN pod
chmurką - Przymorze Wielkie

10 400 zł

7 140 zł

Przymorze
Wielkie

Treningi Aktywizujące OPEN pod
chmurką - Wrzeszcz Dolny

10 400 zł

7 140 zł

Wrzeszcz
Dolny

Treningi Aktywizujące OPEN pod
chmurką - Zaspa Młyniec

10 400 zł

7 140 zł

Zaspa Młyniec

Kulturalny Jasień

10 000 zł

10 000 zł

Jasień

Kulturalna dzielnica, dzielnica z
kulturą

15 000 zł

15 000 zł

Orunia - Św.
Wojciech Lipce

Reportaże o mieszkańcach
Wrzeszcza - warsztaty z Dorotą
Karaś

4 900 zł

4 900 zł

Wrzeszcz
Górny

3 800 zł

3 800 zł

Wrzeszcz
Górny

15 000 zł

15 000 zł

Aniołki

Detale architektoniczne
Wrzeszcza - warsztaty
fotograficzne z cyjanotypii
Suchą stopą między dolnym a
górnym tarasem dzielnicy
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Zakres wykonanych prac
mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad
Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano
przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening
Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi
były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i
w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano
przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening
Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi
były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i
w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano
przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening
Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi
były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i
w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano
przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening
Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi
były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i
w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Przedstawienie teatru ulicznego pt. "Zmysły" w wykonaniu A3 - Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń. Spektakl
odbył się dnia 7 lipca 2018 r. na terenie Parku Jasień. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym
zakresie.
Zaplanowano zajęcia w zakresie: wspólna nauka gry na instrumentach, warsztaty i zajęcia muzyczne w Parku
Oruńskim dla rodzin z dziećmi z dzielnicy. Zajęcia odbywały się w altanie Parku Oruńskiego w każdą niedzielę
czerwca, lipca i sierpnia. Zajęcia odbyły się w dniach: 3, 10, 17, 24 czerwca, 1, 8, 15, 22, 29 lipca i 5, 12, 19,
26 sierpnia. Finał warsztatów odbył się 8 września. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Odbyły się trzy spotkania warsztatowe w Kolonii Artystów w dniach: 12 marca (program: wprowadzenie do
reportażu, na co zwracać uwagę przy wyborze tematu, jak pozyskiwać rozmówców oraz źródła do napisania
tekstu, omówienie wybranych tematów i przydzielenie ich poszczególnym osobom), 17 kwietnia (program:
omówienie zebranych materiałów, praca nad strukturą materiału i wyborem najciekawszych wątków,
dyskusja o poszukiwaniu dalszych źródeł, przydatnych do tekstu) oraz 8 maja (program: omówienie
wstępnych wersji tekstów, wspólna dyskusja nad najciekawszymi wątkami, ostatnie korekty i rozmowa na
temat finalnej formy tekstu). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Odbyły się dwa warsztaty fotograficzne z cyjanotypii “Detale architektoniczne Wrzeszcza” w Kolonii
Artystów w dniach 3 marca i 14 marca. Zrealizowano również wystawę fotograficzną w Sztuce Wyboru w
dniach 19-31 maja. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 129 m². Zadanie zostało zrealizowane w
przewidzianym zakresie.

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

10 400 zł

2018

10 400 zł

2018

10 400 zł

2018

10 400 zł

2018

10 000 zł

2018

15 000 zł

2018

4 900 zł

2018

3 800 zł

2018

15 000 zł

2018
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Nazwa projektu
Remont schodów do lasu za
Parkingiem Leśnym ul. Dębinki
Bezpieczna ścieżka leśna łącząca
Brzeźno na wysokości ul.
Dworskiej z Parkiem Reagana i
zalesienie dzikich przedeptów
Dworska 30 - bezpieczna droga
do szkoły i domu
Poprawa skrzyżowania typu "T"
ul. Damroki z ul. Damroki - Goska
(wyjazd za kotłownią) na osiedlu
Jasień
Oznakowanie drogi do dworca
PKP w Oliwie
Ochrona ciągów pieszych przy
skrzyżowaniu ulic Z.
Noskowskiego i N. Paganiniego
Wykonanie miejsc postojowych
przy ul. Waryńskiego
Uporządkowanie terenu
położonego wzdłuż chodnika
znajdującego się pomiędzy ul.
Pana Tadeusza i ul. Maryli
Cisza i spokój na Jacka Soplicy montaż progów zwalniających
Dojedziemy szybciej do naszych
domów !!! (zawrotka na al.
Żołnierzy Wyklętych)

Wykonanie

Dzielnica

Zakres wykonanych prac

Szacowany
koszt
całkowity

Edycja BO

40 000 zł

40 000 zł

Aniołki

Wykonano drewnianą 60-metrową konstrukcję schodów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym
zakresie.

40 000 zł

2018

281 000 zł

275 038 zł

Brzeźno

W ramach zadania wykonano nawierzchnię gliniasto-żwirową, posadzono 9.400 szt. sadzonek drzew przy
ścieżce leśnej. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

281 000 zł

2018

40 000 zł

15 911 zł

Brzeźno

Ustawiono elementy wygrodzenia - słupki stalowe 50 szt. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym
zakresie.

40 000 zł

2018

20 000 zł

12 332 zł

Jasień

Wykonano nawierzchnię z elementów betonowych o powierzchni 53 m². Zadanie zostało zrealizowane w
przewidzianym zakresie.

20 000 zł

2018

4 300 zł

0 zł

Oliwa

4 300 zł

2018

30 000 zł

0 zł

Suchanino

30 000 zł

2018

125 000 zł

125 000 zł

Wrzeszcz
Dolny

Zamontowano 2 słupy z tablicami kierującymi do dworca PKP w Oliwie, w konwencji SIM. Płatność za
wykonanie nastąpi w 2019 r.
Ustawiono 64 słupki wygrodzeniowe. Ze względu na inne prace prowadzone w tym samym miejscu,
inwestycja została sfinansowana ze środków zadania "Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i
utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami
organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego". Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.
Wykonano rozbiórkę starej nawierzchni, wykorytowano, wykonano konstrukcję pod nawierzchnię miejsc
postojowych i chodnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

125 000 zł

2018

4 700 zł

4 700 zł

Wzgórze
Mickiewicza

Zamontowano 20 szt. drewnianych słupów i siatkę 50 mb, założono trawnik, nasadzono rośliny i
uporządkowano teren położony wzdłuż chodnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

4 700 zł

2018

12 000 zł

4 747 zł

Wzgórze
Mickiewicza

Wykonano progi spowalniające - 2 szt. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

12 000 zł

2018

145 000 zł

92 485 zł

Zaspa Młyniec

W ramach zadania wykonano zawrotkę jezdni 250 m², ułożono płytki betonowe 29 m², 15 m² kostki, 95 mb
krawężnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

145 000 zł

2018

283 040 zł

2018

30 000 zł

2018

Plan uchwalony
(na 31.12.2018)

Bezpieczny Gdańsk - zostań
bohaterem, uratuj komuś życie,
naucz się jak to robić

283 040 zł

0 zł

Projekt
Ogólnomiejski

Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo

30 000 zł

29 330 zł

Piecki Migowo

Celem programu szkolenia mieszkańców Gdańska jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi
zasadami udzielania pierwszej pomocy (wraz z użyciem AED), wykształcenie odpowiedzialnej postawy za
siebie i innych. Do sierpnia 2018 r. trwały prace nad sformułowaniem przedmiotu zamówienia publicznego.
Podjęto decyzję o konieczności zamiany z trybu zamówienia publicznego na tryb konkursowy w celu
wyłonienia realizatora zadania i przygotowania zarządzenia konkursowego. W związku z wystąpieniem
ryzyka niewykonania zadania w całości ze względu na pozostały krótki czas realizacji, podjęto decyzję o
przesunięciu realizacji na rok 2019.
Wykonano adaptację pomieszczeń Domu Sąsiedzkiego, wymieniono drzwi oraz zamontowano okno
nawietrzne. Dokonano również doposażenia Domu poprzez zakup laptopu z oprogramowaniem, zestawu
nagłaśniającego, szafy na dokumenty, biurka, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika-projektora, niszczarki
do dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok.
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