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przeprowadzonych na terenie Miasta Bialegostoku
w sprawie Bud2etu Partycypacyjnego

jako czgSci budietu Miasta Bialegostoku na 2015 rok

1. Konsultacje spoleczne w sprawie Bud2etu Partycypacy'nego na 2015 rok zostaly

przeprowadzole na podstawie uchwaly Nr LDV664ll4 Rady Miasta Bialystok zdnia

14 kwietnia2014 r. wsprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Bialystok konsultacji

spolecznych w sprawie BudZetu Partycypacyjnego jako czEici budZetu Miasta

Biategostoku na 2015 rok, zwanej dalej uchwalq, Zarzqdzenia Nr 44l7ll4 Prezydenta

Miasta Biatregostoku z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie powolania i regulaminu prac

Zespolu ds. BudZetu Partycypacy'nego, zasad przeprowadzania anahzy z$oszonych

projekt6w oraz okreSlenia wzoru karty do glosowania oraz trybu postgpowania przy

ustalaniu wynik6w glosowania w konsultacjach spolecznych w ramach procesu realizacjr

Budzetu Partycypacyjnego 2015, zwanego dalej Zarzqdzemem w sprawie Budzetu

Partycypacyjnego 2015; ZarzqdzeniaNr 4572114 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia

20 czerwca 2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania mobilnego punktu konsultacyjnego

w konsultacjach z mieszkaricami Bialegostoku w sprawie wybor6w projekt6w

inwestycyjnych do realizacji w ramach Budzetu Partycypacyjnego 2015.

2. Zesp6l ds. Budzetu Partycypacyjnego w dniach od 03 czerwca do 15 czerwca 2014 r.

dokonal analizy formalnej i merytorycznej projekt6w inwestycyjnych zgloszonych w

ramach Bud2etu Partycypacyjnego 2015. Analizie formalnej i merytorycznej poddano

nastgpujEce zgloszone proj ekty inwestycyjne:
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Lp. Data
zgloszenia

Tytul projektu Zg\aszajqcy
projekt

Kategoria,
w jakiej

zgloszono
proiekt

1 19.05.2014 Centrum w Centrum - budowa boiska
prry Szkole nr 4
ul. Czgstochowska

Marcin Moskwa maly
projekt inwestycyjny

2. 2t.05.20t4 Kultura i rekreacja Kazimierz Brzozowski duzy
proiekt inwestycyiny

J 22.05.2014 OSwietlenie ul. Sosnowej Kazrmierz tr ugowski maly
proiekt inwestycyiny

4. 23.05.20t4 Centrum Sportowe Tysiqclecia
Osiedle Bialostoczek

Sebastian Michal

Romariczuk

dnzy
projekt inwestycyjny

5 23.05.2014 Centrum Aktywizacji O5wiatowo-
Sportowej

Robert Tuchlitiski duzy
projekt inwestycyjny

6. 26.05.2014 Remont generalny ul. Czystej Tadeusz W4sek di.tzry

proiekt inwestycyiny

7 27.05.2014 ,,Chcemy mied blisko nasze boisko -
kompleks sportowy-rekreacyjny przy
Szkole Podstawowej nr 26
w Biatymstoku"

Adam Grabowski maly
projekt inwestycyjny

8 27.05.2014 Sport to zdrowie - boisko
wielofunkcyjne przy Alei Jana Pawla II
dla mieszkafic6w naszego miasta

Lukasz Ambro2ej
Barbara Konarzewska
Krzysztof
Koronczewski

drrzy
projekt inwestycyjny

9 27.05.2014 Parking przy Alei Pilsudskiego 5, 7,

iLabiaB,lo
Slawomir Anchimiuk maly

projekt inwestycfny

10. 29.45.2014 Mala plywalnia miejska na Nowym
MieScie

Teresa Duniewska duzy
projekt inwestycljny

11 30.05.20t4 Parking osiedlowy Malgorzata
Wr6blewska

maly
projekt inwestycyjny

t2 30.05.2014 Plac zabaw na osiedlu Pieczurki Iwona Horoderiska maly
projekt inwestycfny

13. 30.05.2014 Budowa nawierzchni chodnika oraz
odprowadzenia wody deszczowej
na ul. Chorwackiei

Andrzej Skreczko di.tzry

projekt inwestycyjny

r4. 30.05.2014 Integracyjne Centrum Zabaw Anna Mudel duzry
proiekt inwestycyiny

15 30.05.2014 Zlr6jka bezpiecznie i zdrowo.
@oisko wielofunkcyjne z nawierzchni4
poliuretanowq)

Kamil Zakrzewski mily
projekt inwestycyjny

t6. 30.05.2014 Rekreacyiny Antoniuk Cezary Jan Mielko dittzry

projekt inwestycyjny

t7 30.05.2014 ,rOsiedlowa silownia na 6wie2ym
powietrzu"

Wojciech Tadeusz
Sykala

maly
projekt inwestycyjny

18 30.05.20r4 Dokoriczenie remontu ul. Nowosielskiej Jadwiga Sok6l dury
projekt inwestycyjny

19. 30.05.2014 Fontanna multimedialna - Akwateatr Zbigniew Janas duzry
proiekt inwestycyiny
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20 30.05.2014 Systemowe ogrodzenie Izabela Kazberuk drtzy
projekt inwestycll'ny

2t 30.05.2014 Budowa o5wietlenia ulicznego
prry ul. Fregatowej w Bialymstoku

Marcin Cackowski maly
projekt inwestycy'ny

22 30.05.2014 Budowa Bialostockiego Centrum
Integracj i Migdzypokoleniowej-
o5rodka kulturalno-spolecznego
wra,z z zagospodarowaniem terenu,
poloZonego na terenie osiedla Wysoki
Stoczelq kt6rego dzialania bgdq
skierowane tak2e do mieszkaric6w
osiedla Dziesigciny

Ewa Leszko &tzry
projekt inwestycyjny

23 30.05.2014 Modernizacja boiska sportowego
na Osiedlu Nowe Miasto przy ul.
OboZnej/Piotra Lodziriskiego

El2bieta Anna
Trymiszewska

maly
projekt inwestycyjny

24. 30.05.2014 Budowa punkt6w ratownicrych
w Bialymstoku

Robert Sosnowski duzy
projekt inwestycyjny

25 30.0s.2014 Wykonanie miejsc parkingowych
na ul. NiedZwiedziej w Biatymstoku

AdamZdanowicz maly
projekt inwestycyjny

26. 30.05.20t4 Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego Michal Freino duzry
projekt inwestyclljny

27 02.06.2014 Modernizacja boiska prry Szkole
Podstawowej nr 11 im. Kornela
Makuszyriskiego w Bialymstoku

Magdalena Mlenko maly
projekt inwestycyjny

02.06.2014 ,,Sport pod chmurkq - bieinia, silownia
i Scianka na osiedlu PIASKI"

Anna Maria
Bialostocka

maly
projekt inwestycyljny

29 02.06.20t4 Polepszenie warunk6w parkowania aut
w centrum miasta Biatystok

Maciej Bartoszewicz d:uzry

projekt inwestycy'ny

30. 02.06.2014 O6rodek Sportowo-Rekreacyjny -
Bema

Dariusz Galicki dtzry
projekt inwestycyjny

02.06.2014 Rozbudowa budynku Przedszkola
Samorz4dowego Nr 12 ,,Tgczowe"
w Bialymstoku z montaUem windy,
sal4 do Integracji Sensorycznej
i gabinet6w do wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci
z miasta Bialegostoku

Joanna Slawomira
Laskowska

dt4
projekt inwestycyjny

32. 02.06.20t4 Budowa parkingu wzdluZ
ul. Wotyriskiej

Krzvsztof Sawko maly
projekt inwestycfny

JJ. 02.06.2014 Bezpieczne boisko naszych marzeri Ctrzegorz Lukaszewicz maly
projekt inwestycyjny

34 02.06.20t4 Zagospodarowanie terenu wok6l
budynk6w mieszkalnych
w rejonie ulic: Sobieskiego,

Marzena Rochalska duzry
projekt inwestycyjny

J
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31.



Kraszewskiego i Ryskiej

35. 02.06.2014 Sloneczne boisko Edyta Marta Pura duzy
projekt inwestycyjny

36. 02.06.20t4 Plac zabaw na osiedlu LeSna Dolina Joanna Wap maty
projekt inwestycyjny

37 02.06.20t4 Plac zabaw oraz k4cik fitness
na osiedlu Jarosz6wka/Wyiyny

Piotr Trajgiel maty
projekt inwestycyjny

38 02.06.2014 Wielofunkcyjne boisko sportowe w
p6{nocno-wschodniej czgSci

Bialegostoku

Marta Ramotowska dury
projekt inwestycyjny

39 02.06.20t4 ,rSzansa na wigcej miejsc w
przedszkolut' - rozbudowa
i termomodernizacja budynku
Przedszkola Samorzqdowego nr 68
im. J. Korczaka

Piotr Kuzrna &tzry
projekt inwestycfny

40. 02.06.2014 Utwardzenie z polbruku odcinka ulicy
dojazdowej z ul. Warmifiskiej
do dojazdu blok6w 29 i 31

Cnzegorz Aleksiejuk duzry

projekt inwestycyjny

4t 02.06.20t4 Budowa nawierzchni ulic: Browarowej
i Krynicznej

Komitet Inicjatywy
Budowy Nawierzchni
ulic: Browarowej
i Krynicmej
osiedle Dojlidy G6rne
Wieslaw Joszczyk
Jan JaSkiewicz
Miroslaw Laskowski

duzy
projekt inwestycyljny

42. 02.06.2014 Budowa bary treningowej pod

,,Bialostocki O5rodek Wschodnich
Sztuk Walki"

Rafal G61cz &rry
projekt inwestycyjny

43 data zgloszenia
projektu:
02.06.2014;
data wycofania
projektu:
t2.06.20t4

Zdrowe Dziesigciny - silownia pod
chmurk4

Agnieszka Chmur-
Kliriska

maly
projekt inwestycyjny

44. 02.06.20t4 Silownia rrPod chmurk4" na osiedlu
Dziesigciny II - projekt osiedlowy

Marlena Sok6l
Henryk Kadtubowski

maly
projekt inwestycyjny

45 02.06.2014 Budowa wielofunkcyjnego boiska
o nawierzchni tartanowej oraz placu
zabaw

Rafal Borowski maly
projekt inwestycyjny

46. 02.06.2014 Rozbudowa budynku SOSW
im. Waldemara Kikolskiego
w Bialymstoku o salg gimnastyczn4
z zapleczem i l4cznikiem

Czeslawa Kozlowska duzy
projekt inwestycyjny

47. 02.06.2014 Kolorowy plac zabaw Sylwia Emilia
Zaniewska

maly
projekt inwestycyjny

48 02.06.2014 Zmiana wygl4du odcinka
ul. Sienkiewicza

Barbara Wojciechowicz mily
projekt inwestycyjny

49 02.06.20t4 Silownia parkowa rrBalaton"
przy ul. Fredry na Wygodzie
w Bialvmstoku

Elabieta
Szymczukiewicz

mily
projekt inwestycyjny
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50 02.06.20r4 Utwardzenie nawierzchni ci4gu
pieszego

Elzbieta Kgpska maly
projekt inwestycyjny

5l 02.06.2014 Budowa chodnika celem zwigkszenia
bezpieczefi stwa mieszkaf c6w osiedla
oraz mlodlzieity z okolicznych szk6l

Piotr Kgpski mily
proj ekt inwestycy.l'ny

52. 02.06.2014 ,rMickiewicza na sportowo" Andrzej Czerewacz maty
projekt inwestycyjny

53 02.06.2014 ,,Bialy Orlik - Pietrasze" Zesp6l Szk6l Nr 6
w Bialymstoku,
Ucmiowski Klub
Sportowy ,,Hubal"
w Bialymstoku,
Rada Rodzic6w
Zespolu Szk6l Nr 6
w Bialymstoku,
Fundacja SZKOLA
XXI WIEKU,,Przez
sportinaukgwSwiat"
w Biall.rnstoku

duzry
projekt inwestycyjny

54 02.06.2014 Zmialo,r nawierzchni alejek
na Bulwarach KoScialkowskiego
oraz Alei Zakochanych na terenie
Parku Planty w Bialymstoku

Martyna Kowalik duzy
projekt inwestycyjny

55 02.06.2014 Miejsce sportowe rekreacyjne
na os. Bacieczki

Aleksander Dobrofski maly
projekt inwestycyjny

56. 02.06.20t4 Kladka pieszo-rowerowa
przy ul. Generala Sulika
bezpieczeristwem dla rowerryst6w,
drogq pieszych, moiliwo5ci4
dla niepelnosprawnych

Mariusz Korolczuk duzy
projekt inwestycyjny

57. 02.06.20t4 Tor Wschodz4cy Bialystok Maciej Rutkowski drzry
projekt inwestycyjny

58. 02.06.20t4 Kosmiczna baza-multimedialne
obserwatorium astronomiczne
dla uczni6w w Bialostockim Parku
Naukowo.Technologicznym

Marek Dudzicz dlry
projekt inwestycyjny

59 02.06.2014 ,,BIALYSTOK OBYWATELSKI" -
otwarty portal internetowy
bialostockich organizacj i
pozarz4dowych oraz obywatelek i
obywateli Miasta (BIALYSTOK
oBYWATELSKT)

Bozena Bednarek duzy
projekt inwestycyjny

60. 02.06.20t4 Budowa placu zabaw dla dzieci z mini-
silowni4 dla doroslych na osiedlu
Dojlidy G6rne

Andrzej Wasiak maly
projekt inwestycyjny

6r. 02.06.2014 Budowa pomnika Stanislawa
Moniuszki - ojca opery narodowej

Halina Wasiak duzy
projekt inwestycyjny

62. 02.06.20t4 PIac rekreacyjno-sportowy
przy ul. Woliiskiej

Wlodzimierz
Kubajewski

maly
projekt inwestycyjny
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63 02.06.2014 Marcin Owsiejczuk du,y
projekt inwestycyjny

64 02.06.20t4 ,,Modernizacja infrastruktury
Targowiska Miejskiego
w Bialymstoku"

Adam Kamifski d:uzry

projekt inwestycyjny

65 02.06.20r4 ,,Ulan i Kof" Wojciech Bemard
CzyZewski

d't2y
projekt inwestycyjny

02.06.20t4 Modernizacja ul. Czystej, Waryr[skiego
i Zytniej

Radek PuSko dr.t ry
projekt inwestycy'ny

67 02.06.20r4 Budowa kanalu deszczowego
i przebudowa nawierzchni
ul. Kruczkowskiego w Bialymstoku

Zbigniew PoSwi4tny maly
projekt inwesfyryjny

02.06.2014 Psi Park/Wybieg dla Ps6w Bialystok Patrycja Murawska maly
projekt inwestycyjny

69 02.06.2014 ,,Jak kamienie przez Boga rzucane
na szaniec"

Jerzy Koszewski duzry

projekt inwestycyjny

70 02.06.2014 Budowa boiska wielofunkcyjnego
na osiedlu Starosielce

Monika Grabowska-
Pawilcz

maly
projekt inwestycyjny

7l 02.06.2014 ,,Radosny Pla.cZabaw') - budowa
nowoczesnego osiedlowego placu zabaw

Marta tr ajewska maly
projekt inwestycyjny

72 02.06.20t4 ,,Aktywny Zak4tel{' w Parku Antoniuk Slawomir Nazaruk duzy
projekt inwestycfny

73 02.06.20t4 Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy Publicznym
Gimnazjum nr 7 w Bialymstoku

Alina Dobrogowska-
Gwacka

maly
projekt inwestycyjny

74. 02.06.20t4 Na co idq moje pieni4dze lolantaZaczkie]gdrcz duzry

projekt inwestycyjny

75 02.06.2014 Scie2ka Bacieczki - r ozszer zenie
o strefg rekreacyjno-historyczno-
naukowq Bulwar6w 5w. J. Teologa
(etap tI)

Adam Musiuk duzy
projekt inwestycyjny

76 02.06.2014 Droga Bacieczki - rozszerzenie o strefg
infrastrukturalno-rekreacyj nq
Bulwar6w 5w. Jana Teologa (etap II)

Michal Czykwin duzy
projekt inwestycyjny

77 02.06.2014 Pomnik Romana Dmowskiego-tw6rcy
niepodleglej Polski

Dariusz Wasilewski duzy
projekt inwestycyjny

78 02.06.2014 Budowa placu zabaw na Plantach Marcin Szcztdlo duzry
projekt inwestycyjny

79 02.06.20r4 Remont czgSci ul. Slowackiego
z wykonaniem miejsc postojowych

Agnieszka Guziejko duzy
projekt inwestycyjny

6

Centrum Edukacji i Poszukiwari
Kulinarnych w wielokulturowym
mieScie Bialystok

66.

68.



80. 02.06.20t4 0 stresu:) Zadaszeaie odcink6w ulicy
Lipowej w Bialymstoku
i utworzenie deptaka - calorocznej
pieszej strefy handlu, uslug, rozrywki
i gastronomii w centrum miasta

Maria Bzura duzry
projekt inwestycyjny

81. 02.06.2014 0 zlzabilet na autobus elektryczny
w Bialymstoku? Pierwsza
w Bialymstoku darmowa linia
autobusowa autobusu elektrycznego
Dworzec PKS/PKP - Centrum Miasta

Rafal Kosno drzry
projekt inwestycyjny

82. 02.06.20t4 Bialostocka Humanistyczna Biblioteka
Cyfrowa

Rafal Kuczynski dury
projekt inwestycyjny

83. 02.06.20t4 Jasny Cel - opieka nad dziedmi
z dysfunkcj4 narz4du ruchu

Sebastian Rwkiewicz dlzy
projekt inwestycyjny

84. 02.06.2014 LODOWISKO ROWNIEZDLA
HOKEIST6W! Chcemy sig dzielid
z Wami umiejgtno5ciami - Wy
podzielcie sig z nami lodowiskiem

Mateusz Jasifski il2ry
projekt inwestycyjny

02.06.2014 Wyznaczenie przejSd dla pieszych
w centrum przez ulice Grochowq
i Malmeda

Piotr Tarasiuk duzy
projekt inwestycyl'ny

86 02.06.20t4 Droga lokalna od ul. Stawowej
do Rodzinnego Ogrodu Dziatrkowego
Pla2owy

El2bieta Gotub maly
projekt inwestycyjny

87 02.06.2014 Pomnik Babci i Dziadka Jerzy Sienkiewicz dnzy
proiekt inwestycyiny

88 02.06.2014 Rewitalizacji kulturalna Bojar Joanna Patrycja
Braiczewska

du,4
proiekt inwestycyiny

89 29.05.2014
(projekt
zgloszono
elektronicmie)

,,Aktywni Razem - budowa hali
sportowo-widowiskowej "

Piotr Perkowski dury
projekt inwestycyjny

90 30.05.20t4
(projekt
zgloszono
elektronicmie)

Ogr6d marzef Agnieszka Sieflczuk maly
projekt inwestycyjny

91. 31.05.2014
(projekt
zgloszono
elektronicmie)

Remont i modernizacja hali rrMuzeum
na Wgglowej"

Arkadiusz Gawryluk dozy
projekt inwestycyjny

92. 02.06.20t4
(projekt
zgloszono
elektronicmie)

,rCentrum integracyjno-rekreacyjne
dla calej rodziny na Wygodzie"

Marta Joanna Gryszko maly
projekt inwestycyjny

93 02.06.2014
(projekt zostal
zlo2ony drog4
elektronicm4
powt6rnie)
W wersii
papierowej
widnieje pod
numerem 85

Wyznaczenie przej5d dla piesrych
w centrum przez ulice Grochowq i
Malmeda

Piotr Tarasiuk duzy
projekt inwestycyjny

94. 02.06.20t4
(projekt
zgloszono
elektronicznie)

Budowa ci4gu komunikacyjnego ulic
miejskich: Dalekiej i Skorupskiej
na odcinku od ul. Towarowej
do ul. Piasta w Biahmstoku

Robert J6Zwiak
Mieczyslaw Borowski

drzy
projekt inwestycyjny

95. 02.06.2014
(projekt
zgloszono
elektronicmie)

Remont ul. Elizy Orzeszkowej oraz
utworzenie parkingu nad rzek4 Bialq

Magdalena Iwaniuk
Mr6z

duzy
projekt inwestycyjny

96 02.06.2014
(proiekt

Budowa chodnika wzdlui ul. Armii
Kraiowei od ul. Sikorskiego do

Jacek Kusmier maly
proiekt inwestycyiny

7
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zgloszono
elektronicznie)

skrry2owania z ul. Bacieczki (po lewej
stronie)

97 02.06.2014
(projekt
zgloszono
elektronicznie)

Budowa chodnika wzdhtL ul. Armii
Krajowej od ul. Sikorskiego do
skrzy2owania z ul. Bacieczki (po
prawei stronie)

Marek Pgksa maly
projekt inwestycyjny

98 02.06.20t4
(projekt
zgloszono
elektronicznie)

Budowa parkingu dla samochod6w
osobowych przy ko5ciele pod
wezwaniem Sw. Andrzeja Boboli

Bogdan Ostrowski duzry
projekt inwestycyjny

99 datazgloszerria
projektu
02.06.2014; data
wycofania
projektu:
09.06.2014

Rewitalizacj a historycznego,
drewnianego budynku
prry ul. W6kienniczej 16
w Bialymstoku

Radek PuSko maly
projekt inwestycljny

100 02.06.20t4
(projekt
zgloszono
elektronicznie)

Woonerf. Przy jazne Sr6dmie5cie Piotr Kernpisty dr.try
projekt inwestycyjny

1 0 1 02.06.2014
(projekt
zgloszono
elektronicznie)

Centrum aktyrvizacji spolecznej
STARA POCZTL w Starosielcach

Jakub Tuleja maly
projekt inwestycyjny

t02 02.06.2014
(projekt
zgloszono
elektronicznie)

Budowa sygnalizacji Swietlnej
na skrzyZowaniu ulic Ksigdza Jerzego
Popieluszki i 5w. Andrzeja Boboli
w Bialvmstoku

Aneta Agata Tuleja fu2ry
projekt inwestycyjny

3. W wyniku analizy formalnej odrzucono nastgpuj4ce formularze projekt6w:

4. W wyniku analizy merytorycznej odrzucono nastgpuj4ce projekty:

Lp. Tytul projektu Wada formalna

1 Kultura i rekreacja (projekt 2) Projekt nie uzyskal poparcia 20 uprawnionych
mieszkaric6w Bialegostoku (tylko I glos poparcia -
wnioskodawcy)

2 ,,Bialy Orlik - Pietrasze" (projekt 53) Projekt zostal zlo2ony przez:

Zesp6l Szk6l Nr 6 w Biatymstoku,
Ucmiowski Klub Sportowy,,Hubal"
w Bialyrnstoku, Radg Rodzic6w Zespolu Szk6l Nr 6

w Bialymstoku,
Fundacjg SZKOLA XXI WIEKU ,,Przezsport i naukg
w Swiat" w Bialynstoku.

Zgodnie z $ 5.1 Uchwaly NR LIX664/14 Rady Miasta
Bialystok uprawnione do skladania projekt6w s4 osoby
zamieszkale w Biabmstoku posiadaj4ce czynne prawo
wyborcze.

J Rewitalizacja historycznego, drewnianego budynku
prry ul. W6kienniczej 16

w Biatymstoku (projekt 99)

Proj ekt zostal zgloszony 02.0 6.20 I 4 ;

Wnioskodawca wycofal projekt w dniu 09.06.2014 r.

4 Zdrowe Dziesigciny - silownia pod chmurk4
(proiekt 43)

Projekt zostal zgLoszony 02.06.201 4;
Wnioskodawca wycofal projekt w dniu 12.06.2014 r

5 Wyznaczenie przej6d dla piesrych
w centrum przez ulice Grochow4 i Malmeda

projekt zostal zlohony 02.06.2014 drog4 elektroniczr4
i w wersji papierowej.
W wersii papierowei widnieie pod numerem 85

Lp. Tytul projektu Wada merytoryczna

1 OSwietlenie ul. Sosnowej
(projekt 3)

Realizacjazakesu opisanego we wniosku koliduje z planowan4
przebudow4 ukladu drogowego tego rejonu miasta w ramach
budowy Centralnego Wgzla Komunikacyinego. Znaczna czeS6 ul.
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Sosnowej stanie sig elementem nowego ukladu drogowego, st4d
realizacja projektu w opisan),rn ksztalcie jest niezasadna.

2. Centrum Aktywizacji
O5wiatowo-Sportowej
przy lul. Porzeczkowej I I
(projekt 5)

Koszty, po analizie merytorycmej, wyriostyby ok. 4 mln zl i
przekroczylyby g6m4 granicg ustalonych prog6w (3 mln zl), zatem
wycena niejest adekwatna do rzeczywistych koszt6w realizacjt
zakresu. Projekt nie obejmuje wszystkich element6w niezbgdnych do
prawidlowego funkcjonowania obiektu, np. wyposazenia stalego
sportowego sali (trybuny, bramki, kosze, stupki, siatki do tenisa,
siatk6wki itp.), a tak2e zagospodarowania terenu budowy lqcznika
ze szkol4.

J Parking prry Alei Pilsudskiego 5, 7,
Zabia 8, l0
(projekt 9)

Realizacja projektu dotyczy grunt6w, d1a kt6rych miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje realizacji celu
publicmego budowyparkingu og6lnodostgpnego.

4. Mala plywalnia miejska
na Nowym Mie5cie
(proiekt 10)

Realizacja projektu jest niemo2liwa przy obowi4zuj4c5.nn
miej scowyrn planie zagospodarowania przestrzennego.

5 Dokoriczenie remontu ul.
Nowosielskiej
(proiekt l8)

Projekt obejmuje przebudowg jedynie fragmentu ulicy o dfugo6ci
100 m drogi miejskiej, projekt nie ma charakteru kompleksowego.

6 Budowa Bialostockiego Centrum
Integracj i Migdrypokoleniowej -
oSrodka kulturalno-spolecznego
wraz z zagospodarowaniem terenu,
poloZonego na terenie osiedla
Wysoki Stoczek, liit6rego dzialania
bgdq skierowane takie do
mieszkaric6w osiedla Dziesigciny
broiekt22)

Aktualnie toczq sig postEpowania wyja6niaj4ce syhracjg prawn4
nieruchomo5ci w lokalizacji wskazanej przez wnioskodawcg, st4d
obecnie nie jest moZliw a realizacja przedsigwzigcia wskazanego
przez wnioskodawcg w wyrnienionej lokalizacj i.

7 Budowa punkt6w ratowniczych w
Bialymstoku
(proiekt 24)

Realizacja projektu nie mieSci sig w zakresie zadari wlasnych gminy,
poniewaZ dotyczy ratownictwa medycmego.

8. Wykonanie miejsc parkingowych
na ul. Niedi;wiedziej w Bialymstoku
(projekt 25)

UZytkownikiem wieczystyrn terenu, na kt6rym mialby byi
zlokalizowany parking jest Centrum Medyczne Dojlidy
Sp. z o. o.,zaternprojekt naruszalbyprawa os6b trzecich.

9 Polepszenie warunk6w parkowania
aut w centrum miasta Bialystok
(projekt 29)

Realizacja projektu obejmuje grunty, kt6re nie s4 we wladaniu
gminy Bialystok i jednocze(nie miejscouy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przenraczenie tych grunt6w pod
budownictwo mieszkaniowe i uslugi.

10. Rozbudowa budynku Przedszkola
Samorzqdowego
Nr 12 rrTgczowe"
w Bialymstoku z montaiem windy,
sal4 do Integracji Sensorycznej i
gabinet6w
do wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci z miasta Bialegostoku
(proiekt 3l)

Projektjest niezgodny z przepisami prawa budowlanego -planowana
rozbudowapowoduje zbli2enie sig z zabudowEdo granicy z
s4siedni4 dzialk4 na odlegloS6 ok. 3 m, a w).rnagana prawem
od1eglo56 wynosi 4,5 m. Z warunk6w przeciwpo2arowych uynika,
2e wzdhr| budynku musi byi zapewniona droga po2arowa
szeroko3ci minimum 4,5 m i ma byi oddalona od Sciany budynku o
5 m takich warunk6w nie da sig zapewnii przy realizacji
niniejszego projektu.

ll Zagospodarowanie terenu wokri{
budynk6w mieszkalnych
w rejonie ulic: Sobieskiego,
Kraszewskiego i Ryskiej
(proiekt 34)

Realizacja projektu dotyczy grunt6w, kt6re s4 przeznaczone do
zbyciana mocy art. 209 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami
(wystgpuj 4 ros zczenia wlaicicieli sqsiednich nieruchomoSci).

I2 Budowa bary treningowej pod

,,Bialostocki O5rodek Wschodnich
Sztuk Walki"
(proiekt 42)

Realizacja projektu naruszalaby prawa os6b trzecich - obiekt
uwzglEdniony w projekciejest objEty umow4 obligacyjn4 i obecnie
nie znajduje sig w posiadaniu gminy Biatystok.

13 Rozbudowa budynku SOSW
im. Waldemara Kikolskiego
w Bialymstoku o salg gimnastyczne
z zapleczern i l4cznikiem
(proiekt 46)

Wedfug kosztorysu inwestorskiego l4cmy koszt realizacji projektu
wynosi 5.7 mln 21, zatem koszty realizacjiprzefuaczaj4 g6m4
granicg ustalanych prog6w projektu ustalon4 na 3 mln zl. Wycena
niejest adekwatna do rzeczywistych koszt6w realizacji.

t4. Zmiana wygl4du odcinka
ul. Sienkiewicza
(oroiekt 48)

Przedlo2ony projekt nie zav.tiera kosztorysu inwestorskiego.
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15. Budowa chodnika celem zwigkszenia
bezpieczeristwa mieszkaric6w osiedla
oraz mlodzieLy z okolicznych szkril
(proiekt 51)

Realizacia projektu naruszalaby prawa wlasnoSci os6b trzecich -
zachodzi koniecznoS6 urykupu grunt6w.

r6 Miejsce sportowo- rekreacyjne
na os. Bacieczki
(projekt 55)

Wskazana przez wnioskodawcg lokalizacja projektu jest niemo2liwa
do zlrealizowania ze wzglgdu na niezgodnoSi z miejscowym planem
zagospodarowania przesffzennego, kt6ry przewiduje we wskazanej

lokalizacj i miej sce sakralne.

t7 Kosmiczna baza-multimedialne
obserwatorium astronomiczne
dla uczni6w
w Bialostockim Parku Naukowo-
Technologicznym
(projekt 58)

Powstanie Bialostockiego Parku Naukowo-Technologicmego bylo
wsp6lfi nansowane przez Unig Europej sk4 ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j Polski Wschodniej 2007-
2013. Realizacja inwestycji w Parku w czasie kr6tszyrn niZ 5 lat od
zakofrczenia r ealizacji proj ektu skutkowaloby naruszeniem zasady

trwaloSci projektu, zatern koncepcja wnioskodawcy utworzenia
multimedialnego obserwatorium astronomicznego w Bialostockim
Parku Naukowo-Technologicznym j est niezgodna z zaloleniami
funkc.lonowania Parku.

18. ,,BIALYSTOK OBYWATELSI(I" -
otwarty portal internetowy
bialostockich organizacj i
pozarzqdowych oraz obywatelek i
obywateli Miasta (BIAI-YSTOK
oBYWATELSKI)
(projekt 59)

Miasto Bialystok rozpoczglo realizacjg projektu:,,Wdra2anie
elektronicmych uslug dla ludnoSci wojew6dztwa podlaskiego -
cz. II, administracja samorz4dowa", kt6rej rezultatem bEdzie m. in.
przygotowanie nowej strony miejskiej w wielu punktach
pokrywaj4cych sig z propozycjami wnioskodawcy. Ponadto zostala
podjgta decyzja o uruchomieniu serwisu IBM Smart Cities -
narzgdzia sluz4cego do wszechstronnej komunikacji mieszkafc6w z
administracj4 miasta - modulu IOC CC. Produkt ten jest skalowany,
a ostateczny ksztalt bEdzte rezultatern doiwiadczeri wdro2eniowych
zrealizowanych do kofca 2014 roku. Aktualnie trwajq prace nad

wlpracowaniem prawnych aspekt6w wsp6lpracy z firm4 posiadaj4c4
prawa do przedmiotowego oprogramowania. Zwu2ywszy na jakoSi i
mo2liwoSci roz'uvojowe oprogramowania IBM Smart Cities byloby
niegospodamoSci4 zakupyrranie produktu, kt6ry w wgZsn,m
zakresie m6glby realizowa6 to, co zawiera oprogramowanie IBM.
Propozycja wnioskodawcy moglaby by6 realizowana w ramach

opisanego przedsi gwzigcia.

19. Centrum Edukacji
i Poszukiwari Kulinarnych
w wielokulturowym mie5cie
Bialystok przy l1. Zelaznej 23
(projekt 63)

Projekt jest niezgodny z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestzentego - we wskazanej przez

wnioskodawcg lokalizacji jest przewidziana budowa parking6w, plan
nie przewiduje budowy nowych budynk6w.

20. ,,Modernizacj a infrastruktury
Targowiska Miejskiego
w Bialymstoku"
(proiekt 64)

Realizacja projektu naruszalaby prawa os6b trzecich - wskazana
nieruchomoS6 jest przedmiotem umowy dzierlawy przez

Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowo-Produkcyjne
..Lech" sp. z o.o.

2r. Psi ParkiWybieg
dla Ps6w Bialystok
(projekt 68)

Wskazana lokalizacja projektu znajduje siE na terenie zalewowlm,
zatem nie ma moZliwoSci technicznych przeprowadzenia
wnioskowanej inwestycji ze wzglgdrt na koniecznoSi uregulowania
stosunk6w wodnych. Przeprowadzenie powyZszych prac

spowodowaloby zrraczne przekroczenie koszt6w proiektu.

22. Budowa boiska wielofunkcyjnego
na osiedlu Starosielce
(proiekt 70)

We wskazanej lokalizacji nast4pi budowa boiska w ramach projektu
zgloszonego do Bud2etu Oby.vratelskiego 2014 pod nazw4,,Budowa
oSrodka pilkarskiego oraz boisk osiedlowych".

23 Na co idq moje pieni4dze
(projekt 74)

Proiekt nie ma charakteru inwestycyjnego, kosztorys nie zawiera
ewentualnego kosztu wytworzenia strony i zakupu domeny.

Miasto Biatystok podjglo decyzjg o uruchomieniu serwisu IBM
Smart Cities - narzgdzia sfuZ4cego do wszechstronnej komunikacji
mieszkaric6w z administracj4 miasta - modulu IOC CC. Produkt ten
jest skalowany, a ostatecmy ksztalt bEdzie reztltatern doSwiadczef
wdroZeniowych nealizowarrych do korica 2014 roku. Aktualnie
trwaj4 prace nad wlpracowaniem prawnych aspekt6w wsp6lpracy z
fi rm4 posiadaj 4c4 prawa do przedmiotowego oprogramowania.
Zwalywszy na jako56 i mo2liwoSci rozlvojowe oprogramowania
IBM Smart Cities bytoby niegospodamo5ci4 zakupywanie produktu,
kt6ry w wgzszym zakresie m6glby realizowa6 to, co zawiera
oprogramowanie IBM. Propozycja wnioskodawcy moglaby byd
realizowana w ramach opisanego przedsigwzigcia.
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24. Scie2ka Bacieczki - rozszerzenie o
strefg rekreacyj no-historyczno-
naukowq Bulwar6w 5w. J. Teologa
(etap II)
(projekt 75)

Projekt niejest komplekso'*y - nie ujgto koszt6w zaplecza socjalno -
technicmego przy parku linowym, monitoringu i o3wietlenia.
Wycena niejest adekwatna do rzeczyvdstych koszt6w reahzacji,
koszty projektu po arlalizie przekraczaj4 ustalony pr6g 3 mln. zl,
ponadto brak park mo2liwoSci budowy parkingu - lokalizacja na
projektowanym przedluZeniu ul. NSZ.

25 Droga Bacieczki - rozszerzenie
o strefg infrastrukturalno-
rekreacyjn4 Bulwar6w 5w. Jana
Teologa (etap ID
(proiekt 76)

Realizacja projektu narusza prawa wlasnoSci os6b trzecich.
Budowa ulicy w przedstawionym zakresie w)..rnaga lvykupu
grunt6w. Realizacja projektu przed rozpoczgciem budowy
przedfuZenia ul. NSZ jest technicmie nieuzasadniona.

26 0 stresu:) Zadaszenie odcink6w ulicy
Lipowej w Bialymstoku
i utworzenie deptaka - calorocznej
pieszej strefy handlu, uslug,
rozrywki i gastronomii w centrum
miasta
(projekt 80)

Wycena nie jest adekwatna do rzeczywistych kosa6w realizacji,
koszty projektu po analizieprzekraczaj4 ustalone progi. Projekt nie
jest kompleksowy, wystgpuje rozdrobniona struktura wlasno5ci
budynk6w.

27 0 zl zabilet na autobus elektryczny
w Biatymstoku? Pierwsza
w Bialymstoku darmowa linia
autobusowa autobusu elektrycznego
Dworzec PKS/PKP - Centrum
Miasta
(projekt 81)

istota projektu dotyczy taryff biletowej oraz uruchomienia linii
autobusowej, dzialaniate zatem nie maj4 charakteru inwestycyjnego.

Zgodnie z ustaw4 z dnia 5 lipca 200 1 roku o cenach (art. 8 ust. 1 ),
kompetencje ustalania cen urzgdowych za usfugi przewozowe w
publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadar,ia o charakterze
uZytecmoSci publicznej w gminnych przewozach pasaZerskich na
terenie gminy n al,e24 do rady gminy. Zatem nawet w przypadku
zakupu przez sxnorz4d elektrycznego autobusu, projekt zg).oszony
przez wnioskodawcg nie m6glby by6 wykonany kompleksowo ze

wzglgdu ta zalohenie mo2liwoSci korzystania przez mieszkaic6w z
darmowych przqazd6w, kt6rych, jak wskazano, nie mo2e
zagw arantowac organ wykonawczy realizuj4c zaloZetia Bud2etu
Partycypacyjnego.

28 Bialostocka Humanistyczna
Biblioteka Cyfrowa
(proiekt 82)

Budynek wskazany przez projektodawcg na lokalizacjg jest

wykorzystylvany na inne cele.

Jasny Cel - opieka nad dziedmi
z dysfunkcj4 narz4du ruchu
(projekt 83)

Realizacja projektu naruszalaby prawa os6b trzecich - nieruchomoSd
zostala oddana w u2ytkowanie na25 lat.

Przewidy.rvana rzeczywista kwota realizacji projektu to ok. 8.8 mln.
zl, a nie 2. 960. 900 zl, j ak wskazuj e wnioskodawca.

30 Wyznaczenie przejSt dla pieszych
w centrum przez ulice Grochow4
i Malmeda
(proiekt 85)

Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego. Zakres rzeczory projektu
nie mo2e zosta( zrealizowany z uwagi na zasady lokalizacjiprzej!;(
dla pieszych oraz zasady be:ryieczeristwa.

31. Droga lokalna od ul. Stawowej
do Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego
PlaZowy
(proiekt 86)

Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego. Utwardzenie nawierzchni
gruntowej destruktem zostanie wykonane przez Miasto Biatystok w
ramach biel4cego utrzymania nawierzchni.

32. Rewitalizacja kulturalna Bojar
(projekt 88)

Koszty realizacja zaloilefi zgloszonego projektu wynioslyby ok. 8

mlnzl,zatemprzekocrylyby kwotg 3 mlnz] - g6m4 granicg progu
ustalonego w Bud2ecie Partycypacyjnym 2015 dlakategorii duzych
proj ekt6w inwestycyjnych.

Ponadto wnioskodawca w zalo2eniach projektu przewidzial
rozbudowan4 listg inwestycji. CzE!;t, z nich nie mo2e byd
przedmi otem r ealizacji, gdy z:

- nieruchomoS(polohonaprzy ul. Koszykowej 10 ma

nieuregulowany stan prawny,
- nierruchomoS(polo2oraprzy ul. Wiktorii 5 - zostal ogloszony
przetarg na remont obiektu,
- nieruchomoS( pololona prza ul. Wiktorii 9 - trwaj4 przygotowania
do ogloszenia przetargu na remont obiektu,
- nieruchomoS(poloiorraprzy ul. Chopina 3 - zostala
przeprowadzona rozbi6rka.
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JJ ,rAktywni Razem - budowa hali
sportowewidowiskowej "
(projekt 89)

Proj ekt koliduj e z lokalizacj q po szczeg6lnych zaplanowanych czgSci

szkoly.

Koszty szacunkowe projektu (ponad 4 mln zl) przewyzszajq g6m4

granicg progprzewidzianych dla projekt6w duzych. Koszty projektu

zostaly zanizone, np. przy szacunku powierzchni u4rtkowej, brakuje

koszt6w budowy l4cznika z istniej4c4 czE!;ci1 szkoly. Projekt nie ma

charaktenr kompleksowego - nie uwzglgdniono koszt6w

zagospodarowania terenu (ogrodzenie, chodniki, drogi doj azdowe,

zieleri, ip.).

34 Remont i modernizacja hali
,rMuzeum na Wgglowej"
(projekt 91)

Realizacja zalozen projektu naruszalaby prawa os6b trzecich -
nieruchomoS6 objEtajest umow4 obligacyjn4, wobec czego nie

znajduje sig w posiadaniu gminy Bialystok.

35. Budowa ci4gu komunikacyjnego ulic
miejskich: Dalekiej i SkoruPskiej
na odcinku od ul. Towarowej
do ul. Piasta w Bialymstoku
(projekt 94)

Realizacja projektu narusza prawo wlasnoSci os6b trzecich.

Realizacja projektu w zakresie opisanym we wniosku wymaga

lvykupu grunt6w.

36 Remont ul. Elizy Orzeszkowej oraz
utworzenie parkingu nad rzek4
Bial4
(projekt 95)

Lokalizacja parkingu od strony rzeki Bialej po obu stronach ul.

Orzeszkowej jest niezgodna z obowi4rujqcym miejscowyrn planem

zagospodarowaniaprzestzennego. Zgodnie z $ 43 Uchwaly NR
Llll66lll} Rady Miejskiej Bialegostoku z dfia22lutego 2010 r. w

sprawie miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego czqSci

doliny rzeki Bialej w BiallT nstoku (odcinek od ronda im' A'P' Lussy

do ul. Piastowskiej) - teren oznaczotly na rysunku planu symbolern

4ZP,WS przeznacza sig pod zieleir wzqdzon4 oraz wody
powierzchniowe 6r6dl4dowe rzeka Biala wraz z trzqdzeniami
towxzysz4cymi.

Ponadto w roku 20 1 0 zostal rozstrzygniQty og6lnopolski konkurs

architektoniczno-urbanistycmy na opracowanie koncepcji

programowo-przestrzennej Sr6dmiejskiego bulwaru nad rzekqBial4
pomigdzy ulicami Radz)T nifsk4 i Cz. Milosza w Bialymstoku' Na
podstawie zaloLeh przedstawionych w zwyciEskiej pracy maj4 by6

realizowane kolejne odcinki bu1war6w. Ma to na celu wykorzystanie

teren6w polo2onych w Sr6dmiejskim odcinku doliny rzeki Bialej na

potrzeby wypoczynku i rekreacji mieszkafic6w oraz przywr6cenie

rzeceBialq naleZnej jej rangi w strukturze przestrzennej miasta.

Obecnie jako opracowanie pokonkursowe na ukorlczeniu jest

dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Sr6dmiejskiego

bulwaru nad rzeka Bial4 w Bial)T nstoku pomigdzy ul' Cz' Milosza i
Swigtojarisk4, kt6ra stoi w sprzeczroSci z proponowan4lokalizacj4

ul.

31 Budowa chodnika wzdlui ul. Armii
Krajowej od ul. Sikorskiego
do skrzyZowania z ul. Bacieczki
(po lewej stronie)
(proiekt 96)

Wniosek dotyczy remontu chodnika, a nie jego budowy. Oznaczato,
2e nie jest zadatiem inwestycyjnyrn. Wyrniana plyek
chodnikowych w niezbgdnym zakresie zostanie wykonana w ramach

bie24cego utrzlanania nawierzchni u1ic.

38. Budowa chodnika wzdlru? ul. Armii
Krajowej od ul. Sikorskiego
do skrzyZowania z ul. Bacieczki
(po prawej stronie)
(projekt 97)

Wniosek dotyczy remontu chodnika, a nie jego budowy. Oznaczato,

2e nie jest zadaniem inwestycyjnyrn. Wymiana plytek
chodnikowych w niezbgdnlT n zakresie zostanie wykonana w ramach

bielqcego firzymania nawierzchni ulic.

39 Woo*.f. Przy jazne Sr6dmie6cie
(projekt 100)

Realizacja projektu narusza prawo wlasno5ci os6b trzecich,
wystgpuje zatem koniecznoS6 nabycia grunt6w dla ce16w realizacji

inwestycji.

40. Centrum aktywizacji spolecznej
STARA POCZTL w Starosielcach
(projekt 101)

We wskazanej przez wnioskodawcg lokalizacji zostala roryoczEta
inwestycja zwiyzanaz umiejscowieniem publicznej plac6wki

op iekuriczo-wychowawczej.

4t. Budowa sygnalizacji Swietlnej
na skrzyZowaniu ulic Ksigdza
Jerzego Popieluszki i 5w. Andrzeja
Boboli w Bialymstoku
(proiekt 102)

Zakres projektu, tj. przebudowa skrzy2owaniajest ujqta w
ogloszonl,rn przetargg na opracowanie dokumentacji. Skrzy2owanie
bgdzie mialo inny ksztah, niewymagaj4cy budowy sygnalizacji
Swietlnej.
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6. Pod konsultacje spotreczne, kt6re odbyly sig w dniach od 20 do 30 czerwca 2014 r.

w formie glosowania, poddane zosta\y nastgpuj4ce projekty inwestycyjne, wedlug ich

kategorii:

LISTA MAT,YCH PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH

PODDAII"YCH POD KONSULTACJE SPOLECZNE

Lp. Tytut projektu Lokalizacja projektu
(Osiedle)

Szacunkowy
koszt realizacji

proiektu

I Centrum w Centrum - budowa boiska
przy Szkole nr 4, ul. Czgstochowska
(proiekt l)

przy Szkole Podstawowej nr 4
u1. Czgstochowska 6a
(Osiedle Centrum)

298.500 zl

)
,rChcemy mied blisko nasze boisko - kompleks
sportoworekreacyjny prry Szkole
Podstawowej nr 26 w Bialymstoku"
(projekt 7)

ul. Radz)..rnifska 11

przy Szkole Podstawowej nr 26
dzialka nr 67812 obrgb 12

(Osiedle Bialostoczek)

242.300 zl

3.
Sport to zdrowie - boisko wielofunkcyjne
przy Alei Jana Pawla II dla mieszkaricriw
naszego miasta
(proiekt 8)

Aleja Jana Pawla II
dzialka04 542
(Osiedle Le5na Dolina)

297.000 zl

4.

PIac zabaw na osiedlu Pieczurki
(projekt l2)

Osiedle Pieczurki - dzialki miejskie,
np. pomigdzy
ul. Pieczurki a ul. Gen. Nikodema
Sulika w okolicy koricowego
przystanku lin i i autobusowej
nr 12 lub pomigdzy ul. Gen. Nikodema
Sulika a ul. Swigtego J6zefa lub
pomigdzy ul. WloSciansk4 a ul.
SwiQtego J6zefa lub na innych
dzialkach miejskich w obrgbie osiedla
Pieczurki
(Osiedle Wygoda)

200.000 zl

3
Z tr6jkq bezpiecznie
(Boisko wielofunkcyjne
poliuretanowq)
(proiekt 15)

i zdrowo.
nawierzchni4z

.uL. Palacowa2/1
przy lll Liceum Og6lnoksztalc4cym
(Osiedle Bojary)

300.000 zl

6

,,Osiedlowa silownia na Swie2ym powietrzu"
(projekt 17)

przy terenie osiedla Sp6ldzielni
Mieszkaniowej PIASKI
-opcjanr 1 na czEicidzialkinr2222
wobr.11
(przy Przedszkolu nr 52)
lub opcja nr 2 - na dzialce 1 085/4 w
obr.11 (przy Gimnazjum nr 2)
(Osiedle Piaski)

99.032 zl

7
Systemowe ogrodzenie
(projekt 20)

ZlobekMiejski Nr 5

ul. Grottgera 10/1
15-225 Bialystok
(Osiedle Mickiewicza)

1 10.000 zl

8.

Budowa o5wietlenia ulicznego
prry ul. Fregatowej w Biatymstoku
(projekt 21)

ul. Fregatowa
obrqb 24
(Osiedle Dojlidy G6rne)

75.000 zl

Wnioskodawca
oszacowal projekt na
35.000 zl, Zesp6l ds.

Budzetu
Partyclpacyjnego
urealnil kosztorys
projektu na kwotg
75.000 zl

9.
Modernizacja boiska sportowego na Osiedlu
Nowe Miasto przy ul. Obo2nej/Piotra
Lodziiskieso

169 ul. OboZnej/ul. Piotra
I-odzitiskiego
(Osiedle Nowe Miasto)

200.000 zl

13



(proiekt 23)

10.

Modernizacja boiska przy Szkole
Podstawowej nr 11 im. Kornela
Makuszyriskiego w Bialymstoku
(projekt 27)

Szkola Podstawowa nr 11

ul. Poleska 27
boisko znajduje sig na dzialce
nr 391'7 obr. 17
(Osiedle Sienkiewicza)

297.400 zl

11.
,rSport pod chmurkq - bie2nia, silownia
i Scianka na osiedlu PIASKI"
(projekt 28)

Boisko sportowe
przy Publicmym Gimnazjum nr 2
ul. Legionowa 7
(Osiedle Piaski)

299.600 zl

t2

Budowa parkingu wzdltrL ul. Wotytlskiej
(projekt 32)

ul. Wot5mska
obrgb nr 19 Skorupy, dzialki
o numerach geod.: 54 i 55

(Osiedle Piasta I i Skorupy)

76.440 zl

13
Bezpieczne boisko naszych marzef
(projekt 33)

ul. KEN 1A
przy Szkole Podstawowej nr 12

(Osiedle Bacieczki)

298.597,64 zl

14.

PIac zabaw oraz kqcik litness na osiedlu
Jarosz6wkaAily2yny
(projekt 37)

tereny na osiedlu
Wy2yny/Jarosz6wka,
np. przy ul. Czamej Haficzy
(dz. nr geod. 19127 ,20128,20133),
ul. Bystrzyckiej
(dz. nr geod. 1994,161112),
ul. WiSlanej czy przedfuZeniu

u1. Kluka
(dz. nr geod. 201154,14915,14919)
b4di na innych dzialkach miejskich,
np. w okolicach skrzy2owania ulic
Odrzanskiej i Jutrzenki
(Osiedle Jarosz6wka)

300.000 zl

15.
Silownia,,Pod chmurk4"
na osiedlu Dziesigciny II - projekt osiedlowy
(projekt 44)

dzialkanr 699114 w obrgbie 2
(02_q9elt4)
(Osiedle Dziesigciny If)

299.650 zl

16.
Budowa wielofunkcyj nego boiska
o nawierzchni tartanowej oraz placu zabaw
(proiekt 45)

ul. Krasnoludk6w
(Osiedle Jarosz6wka)

258.000 zl

17.
Kolorowy plac zabaw
(projekt 47)

ul. Wesola 22
Przedszkole Samorz4dowe nr 35

,,Wesole"
(Osiedle Piaski)

206.000 zl

18.

Silownia parkowa rrBalaton" prry ul. Fredry
na Wygodzie w Bialymstoku
(projekt 49)

obr. geodezyljny nr 16

Wygoda przy ul. Fredry
dz. 501/2 tub 59714

(Osiedle Wygoda)

200.000 zl

Wnioskodawca
oszacowal projekt na
102.178 zl, Zesp6l ds.
BudZetu
Partycypacyjnego
urealnil kosztorys
projektu na kwotg
200.000 zl

t9

Utwardzenie nawierzchni ciqgu pieszego
(projekt 50)

ci4g pieszy l4cz7cy AkcentZOO
z ul. PodleSn4
(Osiedle Mickiewicza)

50.000 zl

Wnioskodawca
oszacowal projekt na
20.000 zl,Zesp6l
ds. BudZetu
Partycypacyjnego
urealnil kosztorys
projektu na kwotg
50.000 zl

,rMickiewicza na sportowo"
(projekt 52)

posesja XI Liceum
096lnoksaalc4cego
ul. Grottgera 9
(Osiedle Mickiewicza)

300.000 zl

21.
Budowa placu zabaw dla dzieci z mini-
silowniq dla doroslych na osiedlu Dojlidy
Grirne

dziatrka nr 294 obrgb 24 ark 15 Dojlidy
G6me,
ul. Stoczri Gdaiskiej,

260.000 zl

t4
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(projekt 60) powierzchnia dzialkt 0,1 062 ha
(Osiedle Doilidv G6rne)

22.

Budowa pomnika Stanislawa Moniuszki -
ojca opery narodowej
(projekt 6l)

,,Plac Stanislawa Moniuszki" obszar
polo2ony bezpo5rednio przy gmachu
nowej opery(ul. Odeska)
obrgb nr I I SrodmieScie obejmujqcy
dzialki o nr geod. 1690146, 1690147,
1690198, I 690/1 00, 1690 I t02,
1 690 1 1 04, 1 690 1 1 06 or az czgici dzialki
o nrgeod. 1690/135
(Osiedle Centrum)

200.000 zl

23.
Plac rekreacyjno-sportowy prry ul. Wolirfiskiej
(projekt 62)

ul. Woliriska
(nr dzialki 369/1)
(Osiedle Doilidv G6rne)

233.700 zl

24.

Budowa kanalu deszczowego i przebudowa
nawierzchni ul. Kruczkowskiego
w Bialymstoku
(projekt 67)

ul. Kruczkowskiego
(Osiedle Mlodych)

280.000 zt

25.

,,Jak kamienie przez Boga
rzucane na szaniec"
(projekt 69)

pomnik usytuowany przy Alet J6zefa
Pilsudskiego nad rzek4 Bial4
w poblizu mostu na ulicy KoScielnej
i Bulwar6w lreny Sendlerowej
(Osiedle Boiary)

14.043 zl

26.
,rRadosny Plac Zabaw" - budowa
nowoczesnego osiedlowego placu zabaw
(projekt 71)

teren Przedszkola Samorz4dowego
nrl
ul. Kawaleryjska 70
(Osiedle Nowe Miasto)

274.450 zl

27
Budowa kompleksu sportowcrekreacyjnego
prry Publicznym Gimnazjum nr 7

w Biatymstoku
(proiekt 73)

teren Publicznego Gimnazjum nr 7
ul. Stolecma 6
(Osiedle Prrydworcowe)

300.000 zl

28.

LODOWTSKO n6WXrr2 0r,l
HOKEIST6W! Chcemy sig dzielid z Wami
umiejgtno5ciami - Wy podzielcie sig z nami
lodowiskiem
(proiekt 84)

Lodowisko BOSIR
w Bialymstoku
ul. 1 1-go Listopada
(Osiedle Mickiewicza)

229.400 zl

29
Pomnik Babci i Dziadka
(projekt 87)

Park Planty
przy Bulwarach KoScialkowskiego
obok placu zabaw dla dzieci
(Osiedle Centrum)

298.380 zl

30.
Ogr6d marzerl
(projekt 90)

dzialka o nr geod.; 62411
(Osiedle Nowe Miasto)

215.000 zl

31.
,rCentrum integracyjno-rekreacyjne dla calej
rodziny na Wygodzie"
(projekt 92)

teren przy szkole Podstawowej nr 5 1

w Bialymstoku
ul. Kluka l lA
(Osiedle Wysoda)

250.000 zl

32
Budowa parkingu dla samochod6w
osobowych prry ko5ciele
pw. Sw. Andrzeja Boboli
(Droiekt 98)

koricowy fiagment ul. Letniej
(Osiedle Starosielce)

179.014 zl

LISTA DUZYCH PROJEI(TOW INWESTYCYJNYCH

PODDANYCH POD KONSULTACJE SPOT,ECZNE

Lp. Tytul projektu Lokalizacja projektu
Szacunkowy

koszt realizacji
proiektu

I

Centrum Sportowe Tysi4clecia
Osiedle Bialostoczek
(projekt 4)

os. Bialostoczek, teren prry Zespole
Szk6l Elektrycznych
ul. 1000- lecia Paristwa Polskiego 14

Numery dzialek'. 131 13, 13212, 133 12,

t35t2 - t47 t2, tsll2 16012

3.000.000 zl

15



,

Remont generalny ul. Czystej
(projekt 6)

ul. Czysta 1.020.000 z1

Zesp6l ds. Bud2etu
Partycypacyjnego
przekwalifikowal
projekt do kategorii -
duzy projekt
inwestycyjny
z powodu oszacowania
koszt6w realizacji
na kwotg 1.020.000 zl.
Wnioskodawca wskazal
300.000 zljako kwotE
realizacti.

3.

Parking osiedlowy
(projekt ll)

ul. Zeromskiego pomigdzy
ul. Pulaskiego i ul. Rzl,rnowskiego

420.000 zl

Zesp6l ds. BudZetu
Partycypacyjnego
wskazal kwotQ 420.000
zl jako wlaSciw4 kwotg
realizacji.
Wnioskodawca
oszacowal koszt
realizacji na kwotg
51.000 zl

Budowa nawierzchni chodnika
oraz odprowadzenia wody deszczowej
na ul. Chorwackiej
(projekt 13)

ul. Chorwacka 400.000 zl

Zesp6l ds. Bud2etu
Partyclpacyjnego
przekwalifikowal
projekt do kategorii -
duzy projekt
inwestycyljny
z powodu oszacowania
kosa6w realizacji
na kwotg 400.000 zl.
Wnioskodawca wskazal
279.400 zl jako kwotg
realizacii.

5
Integracyjne Centrum Zabaw
(projekt 14)

Park Planty
dzialki nr 176411 obrgb 1 1,

nr 177415 obrgb 1 1, nr 9 obrgb I 1

1.644.602,25 zl

6.

Rekreacyjny Antoniuk
(projekt 16)

Szkola Podstawowa nr 7
u'1. Wiatrakowa 18

Zesp6t Szk6l Og6lnoksaalc4cych nr 2
ul. Narewska 11

VII Liceum Og6lnoksaalc4ce
ul. Wierzbowa 7

3.000.000 zl

7,
Fontanna multimedialna - Akwateatr
(projekt 19)

aleja gl6wna Plant
przy il. Mickiewicza

1.450.000 zl

8.
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego
(projekt 26)

dzialkanr 800/2 obrgb 4
teren u zbiegu ulic Marczukowskiej
i Stromei

483.000 zl

9
OSrodek Sportowo-Rekreacyjny - Bema
(projekt 30)

ul. Pogodna 12

dzialki nr 184116; l84l17; I 84/1 8;

184170: r84176

1.643.700 zl

10.
Sloneczne boisko
(projekt 35)

ul. Stroma 16

przy Szkole Podstawowej nr 43
1.050.000 zl

11.

Plac zabaw na osiedlu Le5na Dolina
(projek 36)

niezagospodarowane dzialki pomigdzy
ulicami: Armii Krajowej lBacieczkil
Szarych Szereg6w naleZ4ce do miasta,
nr 34317 i34414

917.00 zl

Zesp6l ds. Bud2etu
Partycypacyjnego
przekwalifikowal
projekt do kategorii
duzy projekt
inwestycfny
z powodu oszacowania

I6
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koszt6w realizacji
na kwotg 917.000 zl.
Wnioskodawca wskazal
298.042,78 zl jako
kwote realizacii.

12.

Wielofunkcyjne boisko sportowe w p6lnocno-
wschodniej czg5ci Bialegostoku
(projekt 38)

Osiedle Jarosz6wka
ul. Czamej }{af,czy
(dz. nr geod. 19 127, 20128, 20133),

ul. Bystrzyckiej
(dz. nr geod. 1994, 161112),

ul. WiSlanej czy przedluhenia u1. Kluka
(dz. nr. geod. 201 154, 14915, 14919)
b1d:i na innych dzialkach miej skich,
np. w okolicach skrzyZowaniaulic
O&zafskiei i Jutrzenki

975.000 zl

13.

,rSzansa na wigcej miejsc w przedszkolu" -
rozbudowa i termomodernizacja budynku
Przedszkola Samorzqdowego nr 68
im. J. Korczaka
(proiekt 39)

ul. Mieszka I 19 2.450.000 zl

14.

Utwardzenie z polbruku odcinka ulicy
dojazdowej z ul. Warmiriskiej do dojazdu
blok6w 29 i 31
(projekt 40)

ul. Gospodarska - odcinek od ulicy
Warmiriskiei do blok6w o adresach
Warmiiska 29 i 31

685.000 z1

Zesp6l ds. Bud2etu
ParrycJpacyjnego
przekwalifikowal
projekt do kategorii -
duzy projekt
inwestycyjny
z powodu oszacowania
koszt6w realizacji
na kwotQ 685.000 21.

Wnioskodawca wskazal
150.431,50 zljako
kwotg realizacii.

15.
Budowa nawierzchni ulic: Browarowej
i Krynicznej
(projekt 41)

ulica Browarowa i ulica Kryniczrra-
osiedle Dojlidy G6me

1.800.000 zl

16.

Zmiar,r nawierzchni alejek na Bulwarach
Ko5cialkowski ego or Lz Alei Zakochanych
na terenie Parku Planty w Bialymstoku
(projekt 54)

Park Planty w Bial).,rnstoku 2.891.070 zl

17.

Kladka pieszo-rowerowa prry ul. Generala
Sulika bezpieczefistwem dla rowerryst6w, drogq
pieszych, mo2liwo5ci4 dla niepelnosprawnych
(projekt 56)

w ci4gu ul. Generala Sulika na
wysokoSci ul. Ofiar Majdanka;
u zbiegu ul. Pieczurki;.
ul. WloScianskiej;ul. Sw. J6zefa

2.882.000 zl

18.
Tor Wschodz4cy Bialystok
(projekt 57)

d^alkanr22_l/18
(teren Krywlany)

2.993.697 zl

t9
,,Ulan i Kori"
(projekt 65)

l. Jeden z trzechklomb6w
kwiatowych przy ul. Akademickiej
na Plantach w osi Alei Zakochanych
2. Plac miEdzy ul. Kawaleryj sk4
a ul. Wiosenn4

533.000 zl

20

Modernizacja ul. Czystej, Waryfi skiego
i Zytniej
(projekt 66)

ul. Czysta - dzialka
o nr. geod. 12412- obr. m 7l
ul. Waryriskiego - dzialki
o nr. geod. 28 i o nr geod.16415 - obie
wobr.nr1l
u,1. Z5,tnia dzialkao nr. geod. 51/3 -
obr. nr 1 1

2.690.000 zl

Wnioskodawca
oszacowal projekt na
kwotg 2.996.400 zl,
Zesp6l ds. Bud2etu
Partyclpacyjnego
urealnil kosztorys
projektu na kwotg
2.690.000 zl

21.
,,Aktywny Zak4tel?' w Parku Antoniuk
(projekt 72)

Park Antoniuk
ul. Wierzbowa

1.764.700 zl

Wnioskodawca
oszacowal projekt na
kwotE 1.364.700 zl,
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Zesp6l ds. BudZetu
Partycypacyjnego
urealnil kosztorys
projektu na kwotQ
1.764.700 zl

22.
Pomnik Romana Dmowskiego - tw6rcy
niepodleglej Polski
(projekt 77)

Plac NiepodlegloSci
im. Romana Dmowskiego

600.000 zl

23. Budowa placu zabaw na Plantach
(proiekt 78)

Plac na Plantach
przy bulwarach J6zefa Blichowskiego

321.300 zl

Remont czg5ci ul. Slowackiego
z wykonaniem miejsc postojowych
(projekt 79)

ul. Slowackiego 600.000 zl

Zesp6l ds. Budzetu
Partycypacyjnego
przekwalifikowal
projekt do kategorii -
duzy projekt
inwestycyjny
z powodu oszacowania
kosa6w realizacji
na kwotg 600.000 zl.
Wnioskodawca wskazal
300.000 zljako kwotg
realizacii.

7 . Informacje dotyczqce gtrosowania:

a. Liczba zNoZonych kart do glosowania: 48.960, 40.148 os6b wypelnilo

formularz elektronicznie, a papierowo - 8.812 os6b.

b. LiczbawuZnychkart do glosowaniar 39.610

c. Liczbaniewa2nych glos6w: 9.350, w tym:

- 5.549 - gtos6w oddanych przez osobg nieuprawnion4;

- 123 - glos6w oddanych przez osobg, kt6ra nie ukoftczy\.a 16 lat do dnia

f ozpo czgcia glo sowani a;

- 1.312 - glos6w os6b, kt6re nie podaly kompletnych danych osobowych, tj.

imienia i nazwiska lub nr PESEL;

- 347 - glos6w os6b, kt6re podaly imig i nazwisko nieczytelne bqd?nieczytelny

lub niepoprawny PESEL;

- 60 - glos6w os6b, kt6re nie wyazlla zgody na przetwarzanie danych

osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji;

- 1.670 - glos6w os6b, kt6re zloZyly wigcej niz jednq kartg do gtrosowania;

- 56 - glos6w os6b, kt6re przekroczyly limit wybieranych projekt6w

inwestycyjnych;

- 3 - glos6w os6b, kt6re oddaly glos po terminie;

- 2 - glos6w os6b, kt6re oddaly glos na innym formularzu ni? przewidzianym

w Zarzqdzeniu w sprawie powolania Zespolu ds. BudZetu Partycypacyjnego,

- 228 - glos6w os6b, kt6re oddaly glos w inny spos6b ni? przewidziano

w Zarz4dzeniu w sprawie powolania Zespolu ds. Budzetu PartycypacyJ'nego

l8
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(np. listownie, postawienie innego znaku niz ,,x",przy wyborze projektu, brak

wyboru projekt6w).

8 Wyniki glosowania (liczba oddanych walnych glos6w naposzczeg6lne projekty):

LTCZB A WAZNYCH GI,OSOW ODDANYCH

NA MAI,E PROJEKTY INWESTYCYJNE

Lp. Tytul projektu Liczba- oddanych
glos6w

1. ,,Chcemy mie6 blisko nasze boisko - kompleks sportowy-rekreacyjny
przy Szkole Podstawowej nr 26 w Biatymstoku" 4.835

2. LODOWISKO ROWNIEZoUHOKEISTOW! Chcemy sig dzieti(, z
Wami umiejgtnoSciami * Wy podzielcie sig znami lodowiskiem 4.720

3. Z tr 6jk4 b ezpiecznie i zdrowo. (B o i sko w ie I o fu nkcyj ne z naw ier zchni1
poliuretanow4) 3.842

4. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1l im. Kornela
Makuszynskiego w Bi4lymstoku 3.66s

5
Utwardzenie nawierzchni c14gu pleszego 2.536

6.
,,Centrum integragyjno-rekreacyjne dla calej rodziny na Wygodzie" 2.508

7
Silownia ,,Pod chmurk4" na osiedlu Dziesigciny II - projekt osiedlowy 2.388

8.
,,Miclliewicza na sportowo" 2.2s0

9. Budowa parkingu dla samochod6w osobowych przy ko5ciele pod
wezwaniem Sw AndrzejaBoboli 2.t35

10. Sport to zdrowie - boisko wielofunkcyjneprzy Alei Jana Pawla II dla
mieszkaric6w naszego qiasta r.790

11. Centrum w Centrum - budowa boiska przy Szkole nr 4
ul. Czgstochowska 1.584

,,Sport pod chmurk4-bieilnia, silownia i Scianka na osiedlu PIASKI" r.534
t3

Plac zabaw na osiedlu Pieczurki t.454
14.

Bezpieczne boisko naszych marzeh 1.234
15.

Pomnik Babci iDziadka r.092
16.

Ogr6d marzei 1 08 1

17.
,,Osiedlowa silownia na SwieZym powietrzu" 1.077

18.
Plac zabaw orazk1clk fitness na osiedlu Jarosz6wka,/Wy2:yrry 1.042
Silownia parkowa ,,Balaton" przy :ul. Fredry na Wygodzie w
Bialymstoku 998

20 Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni tartanowej orazplact
zabaw 952

21. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznym
Gimnazjum nr7 w Biatymstoku 911

22 Budowa plact zabaw dla dzieci z mini-silowni4 dla doroslych na osiedlu
Dojlidy G6rne 875

23.
,,Jak kamien ie przez Bo ga rztcane na szaniec... " 836

24. Budowa kanalu deszczowego i przebudowa nawierzchni
ul. Kruczkowskiego w Bialymstoku 829

t9
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72625. ul. W,Plac

59026.

s8627. Modernizacja boiska sportowego na Osiedlu Nowe Miasto PrrY d
o

57428.
zabaw

29
wzd\uZBudowa

48330.
Budowa oSwietlenia wul.

449
,,Radosny Plac Zabaw" - budowa nowoczesnego osiedlowego placu

zaba.w
31.

376
Budowa pomnika Stanislawa Moniuszki - ojca opery narodowej

LICZB A WAZNYC H GLOSOW ODDANYC II

NA DUZE PROJEIffY INWESTYCYJNE

Liczba oddanych
Lp. Tytul projektu

8.3201 - Osiedle BialostoczekCentrum

s.5672. Antoniuk

3.7153.
Fontanna multimedialna - Akwateatr

3.712TorW

3.0205. w Parku Antoniuk

2.5216.
Centrum Zabaw

2.4957 Zmiananawierzchni alejek na Bulwarach Ko6cialkowskiego or az Alei
na terenie Parku w

2.3968.
Pomnik Romana Polski

2382
Kladka pieszo-rowerowa przy ul. Generala Sulika bezpieczeristwem

dlamo2lidla
9

2.123zabaw na osiedlu Le6na DolinaPlac
10.

1.927Budowa Miasteczka Ruchu11.

1.620Sloneczne boisko
t2

1.60613.
Budowa nawierzchni ulic:

r.56914.
zabaw na PlantachBudowa

t.302
15.

,,Szansa na wigcej miejsc w przedszkolu" - rozbudowa i
termomodernizacjabudynku Przedszkola Samorz4dowego nr 68 im' J

Korczaka w

1.09316.
OSrodek - Bema

r.044
Wielofunkcyj ne boisko sportowe w p6lnocno-wschodniej czgSci17.

93718. iza ul. w
84719.

,Ulan i Koti"

20

s30

32.

4.

i



20.
Remont czgSci ul. Slowackiego z wykonaniem miejsc postojowych 722

21. Utwardzenie z polbruku odcinka ulicy dojazdowej z ul. Warmiriskiej
do doiazdu blok6w 29 i3l 634

22.
Remont generalny ul. Czystej 575

23.
Parking osiedlowy 429

24. Budowa nawierzchni, chodnika oraz odprowadzenia wody deszczowej
na ul. Chorwackiei 305

MALE PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAI(WALIFIKOWANE DO REALIZACJI

Lp. Tytul projektu Lokalizacja
proiektu (Osiedle)

Szacunkowy koszt
realizacii proiektu*

I

Projekt nr 7 ,,Chcemy mie6 blisko nasze

boisko - kompleks sportowy-rekreacyjny
przy Szkole Podstawowej nr 26 w
Bialymstoku"

Bialostoczek

242 300,00

2.

Projekt nr 84 LODOWISKO ROWNIEZ
DLA HOKEISTOW! Chcemy sig dzieli6
z Wami umiejgtno5ciami - Wy podzielcie
sig z nami lodowiskiem

Mickiewicza

229 400,00

3.

Projekt nr 15 Z trojka bezpiecznie i
zdrowo. (Boisko wielofunkcyjne z
nawierzchni4 poliuretanow4)

Bojary

300 000,00

4.

Projekt nr rr 27 Modernizacja boiska przy
Szkole Podstawowej nr I I im. Kornela
Makuszyf skiego w Biatymstoku

Sienkiewicza

297 400,00

5.

Projekt w 92 ,,Centrum integracyjno-
rekreacyjne dla calej rodziny na
Wygodzie"

Wygoda

250 000,00

6.
Projekt nr 44 Silownia ,,Pod chmurk4" na

osiedlu Dziesigciny II - projekt osiedlowy
Dziesiqciny II

299 650,00

7

Projekt nr 98 Budowa parkingu dla
samochod6w osobowych przy ko6ciele
pod wezwaniem Sw. Andrzeja Boboli

Starosielce

t79 014,00

8.

Projekt nr 8 Sport to zdrowie - boisko
wielofunkcyj ne przy Alei Jana Pawla II
dla mieszkaric6w naszego miasta

LeSna Dolina

297 000,00

9

Prqekt nr 1 Centrum w Centrum -
budowa boiska przy Szkole nr 4
ul. Czgstochowska

Centrum

298 500,00

10. Do realizacji w ramach Budzetu Partycypacyjnego na 2015 rok zostaly

zakwalifikowane nastgpujqce projekty:
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10.

Projekt nr 28 ,,Sport pod chmurk4 -
bieilnia, silownia i Scianka na osiedlu
PIASKI"

Piaski

299 600,00

11. Projekt nr 33 Bezpieczne boisko naszych
marzeh Bacieczki

298 597,64

DA iLE PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

Lp. Tytul projektu Lokalizacja
Proiektu

Szacunkowy koszt
realizacii proiektu

1.
Centrum Sportowe Tysi4clecia - Osiedle
Bialostoczek

os. Bialostoczek, teren przy
Zespole Szkot Elektrycmych
ul. 1000- lecia Paristwa
Polskiego 14

Numery dzialek: l3ll3,
13212, 13312, 13512 14712,

t5112 - 16012

3.000.000 zt

2.

Rekreacyjny Antoniuk

Szkola Podstawowa nr 7
ul. Wiatrakowa l8
Zesp6l Szkol
Og6lnoksaalc4cych nr 2
ul. Narewska 11

VII Liceum
Og6lnoksztalc4ce
ul. Wierzbowa 7

3.000.000 zl

3.
Fontanna multimedialna - Akwateatr

aleja gl6wna Plant
przy ul. Mickiewicza 1.450.000 zl

4. Tor Wschodz4cy Biatystok
dnalkanr 22_ll18
(teren Krywlany) 2.993.697 zl

I l. Sprawozdante sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach.

PR

dr hab. Rehct

MIASTA

dzka
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