Uzasadnienie opinii
negatywnej

Opinia zespołu
NEGATYWNA

-

Ogólnodostępność

Szacowany koszt

Zgodność
z planami

Zadanie jednoroczne
-

TAK

ul.Grobla i
ul.Przemysłowa

Własność miasta

Lokalizacja

Ostateczny opis zadania

Rodzaj zadania
twarde

Należy rozebrać metalową konstrukcję (wieża widokowa
z kopułą i tarasem widokowym na szczycie oraz
podtrzymujące taras metalowe wsporniki), wyrastające
ponad poziom zadaszenia sklepów mieszczących się w
przejściu podziemnym pod rondem św. Jerzego.
Zadaszenie należy pokryć matami wegetacyjnymi (np.
rozchodnikowymi), zazieleniającymi teren ronda.

TAK

Uporządkowanie
krajobrazu miasta
poprzez demontaż
dominanty na rondzie
św. Jerzego

TAK

OG1

Tytuł zadania

Symbol wniosku

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA

Istotą wniosku jest demontaż/rozbiórka dominanty, a
zgodnie z §2. ust. 1. pkt. 1. w ramach budżetu
obywatelskiego może być realizowana: inwestycja,
remont, modernizacja, adaptacja, budowa nowego
obiektu lub zakup wyposażenia, co przekłada się na
tworzenie nowych elementów zagospodarowania
miasta (rozbiórki są realizowane w przypadku
obiektów w złym stanie technicznym, jako jeden ze
składowych elementów inwestycji i mają charakter
porządkowy). Ponadto zgodnie z §3. ust. 1. pkt. 2.
nie może być realizowane zadanie, które narusza
prawa osób trzecich. W podziemnej części przejścia
pod dominantą prowadzona jest działalność
gospodarcza. Rozbiórka dachu i niezbędna
organizacja placu budowy, na wiele miesięcy
uniemożliwi przedsiębiorcom prowadzenie
działalności. Obecność dominanty w miejskiej
przestrzeni publicznej jest zagadnieniem budzącym
duże zainteresowanie wszystkich mieszkańców
Gorzowa. W związku z tym rozstrzyganie tego
tematu na płaszczyźnie budżetu obywatelskiego nie
jest właściwe, ponieważ wymaga szerokiej dyskusji
publicznej.

OG7

61.800

1.453.909
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POZYTYWNA

TAK
TAK

NEGATYWNA NEGATYWNA POZYTYWNA

-

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta
Gorzowa Wlkp. mogą być realizowane zadania
zlokalizowane lub zorganizowane na terenie
Gorzowa Wlkp.

NEGATYWNA

-

TAK

-

TAK

-

TAK

Trakt spacerowy, rowerowo-pieszy od placu cyrkowego w
Parku Słowiańskim przez tereny popoligonowe i
Gorzów Wlkp.
Gorzowskie Murawy do Mariny nad Wartą.

TAK

OG6

Trakt spacerowy,
rowerowo-pieszy od
twarde
Parku Słowiańskiego do
Mariny

Rzeka Warta

TAK

Rejsy krajoznawczo-poznawcze do starodawnego
grodziska w Santoku i Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

-

TAK

OG5

Rejsy Wartą do Santoka
miękkie
i Kostrzyna

-

TAK

Organizacja rajdów rowerowych dla seniorów na
własnych rowerach do okolicznych miejscowości oraz
zapewnienie posiłku regeneracyjnego (Karsko, Barlinek,
Długie, Danków).

541.373

TAK

OG4

Rajdy rowerowe
seniorów - zapewnienie
miękkie
posiłków
regeneracyjnych.

ul.Walczaka 42

TAK

Remont 30 miejsc parkingowych i dobudowanie 70
nowych wraz z drogami dojazdowymi do nich i placami
manewrowymi.

TAK

twarde

61.800

TAK

OG3

Budowa i modernizacja
miejsc parkingowych
przy szpitalu przy ul.
Walczaka

-

TAK

miękkie

TAK

"Podwórkowej nudzie
mówimy NIE!" - cykl
imprez - zadanie
miękkie

TAK

OG2

Zadanie polega na organizacji warsztatów - każdy z nich
odbędzie się kilka razy (np. 2-3 razy) w różnych punktach
miasta.
Warsztaty:
1. Koralikowy zawrót głowy (produkcja kolczyków,
biżuterii itp.)
2. Tworzenie kartek okolicznościowych, zaproszeń itp.
3. Majsterka - jak z kawałka drzewa, metalu itp. zrobić
coś ładnego
4. Jak przetrwać w terenie? - nauka survival
5. Terenoznawstwo - jak poruszać się w terenie z mapą,
kompasem, gpsem?
6. Umiem pomagać - mini kurs pierwszej pomocy.
Warsztaty będą skierowane głównie do dzieci i młodzieży.
Kolejnym elementem zadania będzie organizacja
otwartych imprez dla rodzin (2-3 imprezy). Propozycja
spędzenia czasu dla całych rodzin np. gra fabularna po
mieście wykorzystująca umiejętności zdobyte podczas
warsztatów (wrzesień - październik). Kolejne imprezy
byłyby piknikami rodzinnymi z konkursami, stacjami z
zadaniami dla najmłodszych, występami, atrakcjami.
Jednak jedna z imprez powinna być nastawiona bardziej
na aktywne formy spędzania czasu wolnego, związana ze
sportami itp. z okazji majówki czy zakończenia lata.

Przekroczona maksymalna kwota przeznaczona na
zadanie twarde ogólnomiejskie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta
Gorzowa Wlkp. mogą być realizowane zadania
zlokalizowane lub zorganizowane na terenie
Gorzowa Wlkp.

TAK

TAK

TAK

twarde

OG11

Mural upamiętniający
malarza Andrzeja
Gordona

twarde

Mural upamiętniający gorzowskiego malarza Andrzeja
Gordona.

552.377

8.000

Mistrzostwa Miasta
Gorzowa w Smoczych
Łodziach

miękkie

Organizacja 5 imprez sportowych w czasie 5 miesięcy
(maj-wrzesień), w ramach których mieszkańcy mogą
zgłaszać do wyścigów 11-osobowe drużyny.

NEGATYWNA

-

OG15

21.519

POZYTYWNA

TAK

Gorzów Wlkp.
Rzeka Warta

miękkie

61.800

POZYTYWNA

-

Charytatywny bieg dla
autystów

31.000

TAK

Park Wiosny
Ludów

OG14

Zorganizowanie w kwietniu biegu dla mieszkańców
Gorzowa na terenie Parku Wiosny Ludów. W ramach
biegu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu będzie funkcjonował punkt
informacyjny Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Autyzmem.

-

TAK

-

TAK

-

TAK

miękkie

sale AWF w
Poznaniu
Zamiejscowy
Wydział Kultury
Fizycznej w
Gorzowie Wlkp.

TAK

Wielozmysłowe
doświadczanie świata warsztaty

Realizacja warsztatów w nurcie Snoezelen dla osób
niepełnosprawnych, ich opiekunów, rodziców, dzieci oraz
wszystkich osób zainteresowanych warsztatami i
zapewnienie im kompleksowego wsparcia. Sala
doświadczania świata to wyodrębnione pomieszczenie,
wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące
rozwój zmysłów. Ponadto warsztaty odbywałyby się
środowisku naturalnym (lesie, nad jeziorem, na łące itp.).
Głównym celem jest stwarzanie możliwości odbierania
nowych bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz
wyciszenie i relaks. W ramach realizacji zakładane jest
nawiązanie współpracy z ZWKF w Gorzowie Wlkp.

TAK
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OG12

OG13

POZYTYWNA

TAK

TAK

ul. Sikorskiego
99

Trasa siedmiu wzgórz

POZYTYWNA

TAK

Staszica, Piaski

OG10

Budowa traktu spacerowego z kruszywa łamanego, na
odcinku od ul. Bazaltowej do ul. Owocowej, o długości
około 2 km wyposażonego w śmietniki i inne elementy
małej architektury, tablice informacyjne oraz strefę dla
matek.

85.383

POZYTYWNA

Gorzów Wlkp.

POZYTYWNA

Rozmieszczenie śmietników na odchody zwierzęce
razem z workami na terenie Miasta.

TAK

TAK

twarde

TAK

TAK

Śmietniki na odchody
zwierzęce

TAK

TAK

OG9

10.000

TAK

ul. Jagiełły 15

TAK

Mural artystyczny w centrum miasta o gorzowskim
budżecie obywatelskim. Zaprojektowany i wykonany
przez gorzowskich artystów - streetartowców.

TAK

twarde

TAK

OG8

Mural artystyczny w
centrum miasta o
gorzowskim budżecie
obywatelskim

Ponad 82% kosztów zadania stanowi zakup
materiałów i sprzętów o przewidywanym okresie
użytkowania dłuższym niż rok, które miałby
wyposażyć salę nienależącą do zasobów Miasta
(powstanie korzyści majątkowej dla innego
podmiotu).

NEGATYWNA
POZYTYWNA

TAK

POZYTYWNA

-

OG22

Gorzów Przyjazny
Zwierzętom

61.800

POZYTYWNA

61.800

POZYTYWNA

TAK

miękkie

Zakup drewnianych, ocieplanych budek dla kotów wolno
żyjących i ich montaż w miejscu bytowania zwierząt.
Gorzów Wlkp.
Sterylizacje kotek wolno żyjących. Zakup karmy dla kotów
wolno żyjących.

Poszukiwacze
Pozytywnej Energii

POZYTYWNA

TAK

-

OG21

TAK

TAK

miękkie

Przez 3 miesiące na 4-godzinnych zajęciach warsztatowowykładowych mieszkańcy będą przeciwdziałać
codziennej nudzie, stresowi, samotności i sami nabędą
Gorzów Wlkp.
umiejętność jak wytwarzać do własnego użytku
codzienne porcje uśmiechu i radości.

500.000

TAK

TAK

Budowa 8 siłowni zewnętrznych na terenie miasta wraz z
elementami małej architektury m.in.: ławki, stojaki na
Gorzów Wlkp.
rowery, kosze na odpady itp.

TAK

twarde

TAK

Fabryka Pozytywnej
Energii

TAK

TAK

OG20

29.500

TAK

miękkie

TAK

TAK
TAK

Aktywny gorzowianin cykl treningów "pod
chmurką"

290.699

POZYTYWNA

-

OG19

Zorganizowanie od maja do września cyklicznych spotkań
na 5 siłowniach miejskich "pod chmurką". Pod okiem
doświadczonych instruktorów-trenerów mieszkańcy będą
Gorzów Wlkp.
mogli nauczyć się poprawnego wykonywania ćwiczeń.
Wspólne treningi (raz w tygodniu o tej samej porze na
terenie 5 siłowni)

150.000

TAK

twarde

Chodnik z polbruku na 200 m (szerokość 1,5 m), ścieżka
rowerowa z betonu asfaltowego na 200 m (szerokość 2,0 ul.Pomorska i
m), pieszo-jezdnia z polbruku na 160 m (szerokość 3,0
ul.Walczaka
m), dwa stojaki rowerowe po trzy sztuki.

-

TAK

OG18

Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul.
Pomorskiej

-

TAK

Tablica informująca o
zanieczyszczeniu
powietrza

twarde

TAK

OG17

Montaż przy ul. Sikorskiego (obok Galerii Młyńskiej)
tablicy multimedialnej LED informującej o aktualnym
stanie jakości powietrza w Gorzowie Wlkp.
Na tablicy o wymiarach wyświetlacza około 300 cm szer. i
200 cm wys. prezentowane będą:
- wyniki stężeń zanieczyszczeń powietrza jakie
rejestrowane są na automatycznej stacji pomiarowej
ul. Sikorskiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy
ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.,
- indeks jakości powietrza,
- informacja o ewentualnych ograniczeniach związanych
ze stanem powietrza,
- inne treści edukacyjne i promujące postawy
ekologiczne.

OG16

TAK

NIE

-

TAK

Gorzów Wlkp. rzeka Warta na
odcinku od 56
km 57 km od
strony ul. Wał
Okrężny

TAK

Pomosty na Warcie dla
mieszkańców Gorzowa

Zakup 60 elementów pływających wraz z elementami
łączenia ich ze sobą oraz barierkami ochronnymi.
Połączone elementy stworzą pływające pomosty, które
będą służyć do odpoczynku na świeżym powietrzu nad
rzeką przez cały rok.

Wniosek dotyczy rzeki Warty, której miasto nie jest
właścicielem. Rzeka znajduje się w zarządzie
RZGW oddział w Poznaniu.

