Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.:
(dane aktualne na: 31 marca 2019 r.)

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Program zabezpieczenia transportu
medycznego
pacjentów
szpitala
oraz doposażenia
oddziałów
szpitalnych w sprzęt medyczny
dla poprawy
komfortu
przeprowadzania
zabiegów
operacyjnych, monitorowania akcji
porodowych oraz diagnozowania
chorób układu krążenia
Kompleksowe wykonanie sportowego
zaplecza szkoły SP 2

Termin realizacji
(planowany,
przewidziany
w realizacji
lub wykonany)

Wydział
prowadzący

Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej

Lokalizacja

Planowana
wartość zadania

Faktyczna wartość
zadania

Szpital Miejski
im. Jana Garduły
sp. z o.o.,
ul. Mieszka I 7

500 000,00 zł

498 465,68 zł

ZADANIE ZREALIZOWANE

12.2017 r.

SP nr 2,
ul. Białoruska 2

500 000,00 zł

456 278,35 zł

ZADANIE ZREALIZOWANE

09.2017 r.

Opis stanu realizacji

ZADANIE ZREALIZOWANE
3.

Ogródek
dydaktyczno-rekreacyjny
„Zielona klasa”

SP nr 6,
ul. Staszica 17

97 799,78 zł

139 590,96 zł

Realizacja zadania: 2018 r. – ze względu
na opóźnienie
w
dostarczeniu
materiałów
potrzebnych do realizacji prac budowlanych
oraz niewłaściwy termin dla nasadzenia roślin.

05.2018 r.

Wydział Inżyniera
Miasta
Wydział
Infrastruktury
i Zieleni Miejskiej
(poprzednia nazwa:
Wydział Eksploatacji
i Zarządzania
Nieruchomościami)

ZADANIE ZREALIZOWANE

4.

Modernizacja węzłów sanitarnych
w Szkolnym
Schronisku
Młodzieżowym w Centrum Edukacji
Zawodowej
i
Turystyki
w Świnoujściu

CEZiT,
ul. Gdyńska 26

493 000,00 zł

650 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018 r. – w trakcie realizacji
przedmiotu umowy z powodu odmiennych
uwarunkowań
technologicznych
od przewidzianych w dokumentacji projektowej
zaistniała konieczność zastosowania rozwiązań
zamiennych. Powyższe miało wpływ na termin
realizacji i zgodnie z zwartym aneksem do umowy
prace zakończono w kwietniu 2018 r.

04.2018 r.

Wydział Inwestycji
Miejskich
(poprzednia nazwa:
Wydział Inżyniera
Miasta)

ZADANIE ZREALIZOWANE

5.

Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji
dla Każdego

490 000,00 zł,
ul. Grunwaldzka

w tym 25 000,00 zł
na wynagrodzenie
animatora obiektu

1 373 278,00 zł

Realizacja zadania: 2018 r. – w trakcie
przygotowywania i realizacji zadania zostało
ono rozszerzone o dodatkowy zakres (w tym m.in.
boisko do sportów zespołowych). Konieczność
koordynacji zakresu objętego wnioskiem oraz
zakresu dodatkowego wpłynęła na wydłużenie
czasu realizacji zarówno na etapie projektowania,
uzyskiwania niezbędnych decyzji, jak i na etapie
budowy. Dodatkowy zakres został sfinansowany
w ramach podstawowych środków inwestycyjnych
nieprzeznaczonych na budżet obywatelski, dlatego
kwota całkowita zadania jest tak duża (obejmuje
dwa zakresy).

Wydział Inwestycji
Miejskich
12.2018 r.

(poprzednia nazwa:
Wydział Inżyniera
Miasta),
Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej

21 184,20 zł

6.

Doposażenie SP ZOZ Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w sprzęt
i urządzenia medyczne

SP ZOZ, Zakład
PielęgnacyjnoOpiekuńczy,
ul. Żeromskiego 21

20 600,00 zł

7.

Wyspy Sportu

plaża, boiska,
szkoły,
Muszla Koncertowa

100 000,00 zł

8.

Ratujemy i uczymy ratować

Teren Miasta

94 000,00 zł

9.

Świnoujska Akademia
Ruchu Drogowego

Zagospodarowanie
10. dziedzińca szkoły
uczniów

Uczestnika

wewnętrznego
na potrzeby

Teren Miasta

ZSO,
ul. Witosa 12

100 000,00 zł

66 400,00 zł

Środki z budżetu Miasta:
15 038 zł
Koszty poniesione przez
jednostkę:
6 146,20 zł

ZADANIE ZREALIZOWANE

12.2017 r.

Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej

100 000,00 zł

ZADANIE ZREALIZOWANE

06.2017 r.

Wydział Promocji,
Turystyki, Kultury
i Sportu

93 380,00 zł

ZADANIE ZREALIZOWANE

12.2017 r.

Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej

–

Wydział Edukacji

–

185 154,34 zł

Zarządzeniem Nr 207/2017 z dnia 12 kwietnia
2017 r. Prezydent Miasta ogłosił przeprowadzenie
otwartego konkursu ofert na realizację tego
zadania. W terminie określonym w ogłoszeniu,
tj. do dnia 5 maja 2017 r., wpłynęła jedna oferta
na realizację zadania publicznego w zakresie
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania w 2017 r. „Opracowanie i realizacja
projektu pn. „Świnoujska Akademia Uczestnika
Ruchu Drogowego”.
Oferta została złożona przez Stowarzyszenie
„Słoneczny Uznam” z siedzibą w Świnoujściu,
ul. Strzelecka 18. Oferta spełniła wymogi formalne
i została dopuszczona do oceny merytorycznej.
Oferta w ocenie merytorycznej otrzymała
120 punktów na 400 możliwych do uzyskania,
czyli poniżej 50 % punktów możliwych
do uzyskania.
Zgodnie z § 6 pkt 3 załącznika Nr 2
do Zarządzenia
oferty,
które
w
ocenie
merytorycznej otrzymają poniżej 50% punktów
możliwych do uzyskania, nie otrzymują
pozytywnej opinii do finansowania.
Biorąc pod uwagę powyższe, Prezydent Miasta
Zarządzeniem Nr 256/2017 z dnia 10 maja 2017 r.,
unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację
tego zadania.

Odstąpiono od realizacji – kwota znacznie
przekracza zaplanowane środki.

–

Wydział
Infrastruktury
i Zieleni Miejskiej
(poprzednia nazwa:
Wydział Eksploatacji
i Zarządzania
Nieruchomościami)

