-

-

NIE

Uzasadnienie opinii

-

Opinia zespołu

-

Negatywna

Lokalizacja

Koszt
-

Poprawność formalna

Inwestycja dofinansowana przez inwestora np. firmę LOT z
Warszawy lub innego.

Zadanie jednoroczne

Projekt twardy

Opis

Podkategoria

Kategoria
OG

Zgodność z
dokumentami
strategicznymi

Budowa portu lotniczego
Gorzów Wlkp. Baczyna

Zgodność z planami

OG1

wyjazd na Szczecin,
okolice Myśliborza,
Baczyna, Wysoka,
Lubno, ew. Ulim
(Zawarcie)

Własność miasta

1.

Tytuł

Lp.

Nr zadania

Kategoria ogólnomiejska

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.

2.

OG2

Budowa zielonego labiryntu w
Parku 750-lecia

OG

Stworzenie labiryntu z żywopłotu w Parku 750-lecia o pow. powyżej
Projekt twardy 6 ha (labirynt wymaga pow. 1 ha).

567000,00

Park 750-lecia

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

Negatywna

Propozycja budowy „Zielonego labiryntu” zlokalizowanego na terenie Parku
750-lecia nie wpisuje się w koncepcję projektową obejmującą
zagospodarowanie ww. Parku. Instalacja dodatkowych obiektów
architektonicznych o charakterze trejaży lub pergoli obsadzonych roślinami
pnącymi na powierzchni 1 ha wymagałaby wykorzystania znacznej
przestrzeni, co stanowiłoby zaburzenie formy zagospodarowania
przestrzennego ww. Parku, na którym docelowo zaplanowano
pozostawienie otwartych polan obsadzonych punktowo roślinnością
drzewiastą w formie pojedynczych soliterów lub szpalerów drzew
rosnących przy głównych alejkach. Ponadto budowa „Zielonego labiryntu”
wymagałaby przearanżowania znacznej części Parku, w zakresie
istniejącego już układu zadrzewień, z możliwością usunięcia drzew
kolidujących z nowo budowanym obiektem.
Należy również wyjaśnić, że założenia roślinne w formie tzw. „zielonych
labiryntów” dedykowane są głównie do założeń historycznych,
występujących w obszarze zabudowy pałacowej, zamkowej lub zabytkowej
zabudowy dworskiej, które stanowiły integralną część ww. obiektów. W
obecnej chwili nie jest uzasadnione przekomponowywanie istniejącej formy
zagospodarowania ww. obiektu parkowego, natomiast ewentualna
realizacja przedmiotowego projektu doprowadziłaby do ogólnego chaosu w
przestrzeni omawianego parku, co naruszyłoby podstawowe zasady
kształtowania zieleni i architektury krajobrazu w przestrzeni publicznej.

OG3

Organizacja zawodów na
skateparku Open Jam 66400

OG

4.

OG4

Rozbudowa skateparku
w Parku Kopernika

OG

Projekt twardy Powiększenie części streetowej i zamknięcie bowla.

59340,00

skatepark w Parku
Kopernika

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

3.

Zorganizowanie zawodów dla skaterów i rowerzystów. Rywalizacja
odbyłaby się dla kategorii takich jak deskorolka, hulajnoga
wyczynowa, rower BMX, rower MTB Dirt/Street. Potrzebne byłoby
Projekt miękki stanowisko komentatorskie i sędziowskie. Nagrodami byłyby
nagrody rzeczowe: części rowerowe, do deskorolek oraz hulajnóg i
najprawdopodobniej puchary dla zwycięzców ogólnych.

567000,00

skatepark w Parku
Kopernika

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

Ponadto utrzymanie ww. założeń wymaga znacznych większych nadkładów
finansowych w stosunku do wydatków ponoszonych na podstawową
pielęgnację zasobów zieleni miejskiej. W odniesieniu do ograniczonych
środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i pielęgnację zieleni
miejskiej związanej z koniecznością realizacji podstawowych zabiegów
obejmujących koszenie powierzchni trawiastych, przycinanie żywopłotów i
skupin krzewów, jak również pielęgnacje drzew, założenie „Zielonego
labiryntu” oraz jego utrzymanie w kolejnych latach z przyczyn
ekonomicznych jest nieuzasadnione.

Poprawność formalna

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

450000,00

Jedna z trzech
proponowanych
lokalizacji:
1) Park Siemiradzkiego
– polana przy punkcie
widokowym i Schodach
Donikąd
2) Bulwar Zachodni –
górny taras
3) Okolice Nova Park –
teren zielony przy Placu
Północnym lub Wał
Okrężny w okolicy
Czerwonego Spichlerza

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

1) Park Górczyński w
sąsiedztwie fontanny
2) Łączka harcerska
przy Kłodawce
3) Parking przy
Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece
Publicznej

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Pozytywna

Zakup i instalacja dwóch drzew solarnych oraz iluminacji świetlnej w
postaci napisu I <3 GORZÓW w jednej z trzech proponowanych
lokalizacji:

6.

OG7

Instalacja drzew solarnych
zasilających napis I <3 Gorzów

OG

1) Park Siemiradzkiego – polana przy punkcie widokowym
i Schodach Donikąd,
2) Bulwar Zachodni – górny taras,
Projekt twardy
3) Okolice Nova Park – teren zielony przy Placu Północnym lub Wał
Okrężny w okolicy Czerwonego Spichlerza
Drzewa solarne dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym
magazynowałyby energię, która zasilałaby napis promujący miasto.
Ponadto gniazdka umieszczone w drzewie umożliwiłyby darmowe
ładowanie urządzeń mobilnych mieszkańców.

7.

OG8

Umieszczenie 3 metalowych
pojemników w kształcie
czerwonego serca do zbiórki
plastikowych nakrętek w Parku
Górczyńskim, na łączce harcerskiej
przy Kłodawce oraz na parkingu
przy Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej

OG

Umieszczenie 3 metalowych czerwonych pojemników do
gromadzenia plastikowych nakrętek po napojach i chemii
gospodarczej, kosmetykach we wskazanych lokalizacjach w mieście
do użytku przez mieszkańców. Pojemnik wymaga stworzenia
Projekt twardy fundamentu pod niego, aby bezpiecznie posadowić go na
wyznaczonej nawierzchni oraz monitorowania zapełnienia jego
przestrzeni oraz wskazania, komu z potrzebujących osób nakrętki
będą przekazywane (może system kolejkowy).

6505,00

Pozytywna

Uzasadnienie opinii

Zadanie jednoroczne

Park Czechówek

Opinia zespołu

Zgodność z dokumentami
strategicznymi

567000,00

Zgodność z planami

Własność miasta

Opis

Podkategoria

Tytuł

Kategoria
OG

Budowa bezpiecznych i dobrze oznakowanych tras. Wykonanie
tablic informacyjnych, tablic ostrzegawczych oraz regulaminu.
Projekt twardy
Postawienie elementów drobnej infrastruktury. Ogólna rewitalizacja
parku, budowa tras pieszych i biegowych.

Lokalizacja

OG6

Park Aktywności w parku
Czechówek

Koszt

5.

Nr zadania

Lp.

Uzasadnienie opinii

Opinia zespołu

Poprawność formalna

Zadanie jednoroczne

Zgodność z dokumentami
strategicznymi

Zgodność z planami

Własność miasta

Lokalizacja

Koszt

Opis

Podkategoria

Kategoria

Tytuł

Nr zadania

Lp.

8.

OG9

Ustawienie planszy informacyjnej
przedstawiającej podział miasta na
rejony

OG

Zakup i montaż planszy informacyjnej. Plansza powinna zawierać
Projekt twardy podział terytorialny miasta na rejony (np. Zamoście, Zakanale), stać
w widocznym miejscu (plac między Katedrą a fontanną Pauckscha).

3500,00

plac między Katedrą a
fontanną Pauckscha

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Negatywna

Z uwagi na brak akceptacji Wnioskodawczyni dla zaproponowanej
alternatywnej lokalizacji dla zadania nr 159 w kategorii ogólnomiejskiej,
decyzją Zespołu Opiniującego ww. zadanie zgłoszone do Budżetu
Obywatelskiego na 2021 zostało zaopiniowane negatywnie.
Lokalizacja wskazana przez wnioskodawczynię, tj. Stary Rynek jest
miejscem o wyjątkowych wartościach historycznych, stanowiących o
tożsamości miasta i podlegających ochronie prawnej. Lokalizowanie w
tym miejscu jakichkolwiek trwałych obiektów, w tym obiektów małej
architektury, wymaga zachowania szczególnej ostrożności co do
zgodności formy i treści obiektu z funkcją i rangą miejsca.
Umieszczenie tam tablicy informacyjnej zaburzy spójność i wizerunek
placu Starego Rynku. To przestrzeń historyczna. Ingerowanie w nią,
przy wykorzystaniu innych niż zastane, elementów infrastruktury,
każdorazowo podlega szczegółowej analizie i procesowi decyzyjnemu,
przy zachowaniu najwyższej dbałości o spójność architektoniczną i
funkcję historyczną.

11.

OG11

Gorzowski Banksy - impreza
tematyczna

OG12

Budowa 400-metrowej bieżni
tartanowej w Parku Kopernika

OG

OG

Ogłoszenie zwycięskiego projektu na mural o tematyce ochrony
środowiska, spotkanie z artystami, warsztaty z graffiti, tworzenie
Projekt miękki
dzieł sztuki z odpadów, promocja recyklingu i trybu życia zerowaste.

OG

Projekt zakłada budowę 400 metrowej bieżni tartanowej o
szerokości 1,5 metra - dwutorowa. Budowa bieżni planowana jest
na miejscu obecnych alejek parkowych - dwie proste po 180
Projekt twardy metrów plus dwa zakręty po 20 metrów. Dzięki szerokości założonej
w projekcie, nie zajmie całej ich szerokości i pozwoli w dalszym
ciągu korzystać z nich zarówno matkom z dziećmi, osobom
starszym, jak i rowerzystom.

58000,00

ul. Przemysłowa 35,
II Liceum
Ogólnokształcące
ul. Przemysłowa 22

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

-

ul. Przemysłowa 22,
ul. Przemysłowa 35

-

-

-

-

-

553831,00

dwie alejki parkowe o
długości 180 metrów,
równoległe do ul.
Piłsudskiego

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

-

10.

OG10

Wykonanie muralu o tematyce związanej z ochroną środowiska na
podstawie zwycięskiego projektu wyłonionego w konkursie
skierowanym do mieszkańców Gorzowa. Wykonaniu muralu ma
Projekt twardy
towarzyszyć impreza - spotkanie z artystami, warsztaty z graffiti,
tworzenie dzieł sztuki z odpadów, promocja recyklingu i trybu życia
zero-waste.

Negatywna

9.

Gorzowski Banksy - organizacja
konkursu na mural o tematyce
ochrony środowiska i wykonanie
projektu wraz z imprezą
tematyczną

Pozytywna

Ponadto, wskazane przez wnioskodawczynię rejony i ich granice,
ulegają systematycznej zmianie, z jednej strony na skutek realizacji
potrzeb administracyjnych miasta, z drugiej zaś w wyniku corocznej
ewaluacji funkcjonalności przyjęych granic rejonów stworzonych na
potrzeby budżetu obywatelskiego. W związku z tym, umieszczenie
tablicy, jako elementu trwałego ze szczegółowym podziałem
administracyjnym Gorzowa jako najważniejszym elementem mapy,
aktualnym dziś, rodzi ryzyko dezaktualizacji planu w ciągu kilku
najbliższych miesięcy tudzież roku.

W związku z połączeniem zadań OG10 i OG11, wniosek pozostawiono
bez oceny.

Miasto na terenie wskazanym przez wnioskodawcę planuje wykonać
projekt pn. „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w
Gorzowie Wlkp.” - obecnie procedowane jest pozyskanie
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.5
Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy
regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, który w swoim
zakresie będzie nawiązywać do ścieżek, które zostaną wykonywane w
ramach POIiŚ 2.5.2.

OG15

Parkrun - oznakowanie trasy w
Parku Kopernika

OG

ściana budynku przy ul.
Młyńskiej 8

TAK

TAK I
NIE*

TAK

TAK

TAK

Dla lepszej widoczności biegaczom brakuje stałych oznaczeń
Projekt twardy kierunkowych oraz tablicy informacyjnej z nazwą lokalizacji i mapką
trasy, stojaków na rowery oraz schowka na akcesoria.

13969,00

Park Kopernika

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

-

Opis

Uzasadnienie opinii

38000,00

Opinia zespołu

Wykonanie przez gorzowskich streetartowców muralu
Projekt twardy polegające na ustawieniu rusztowania, przygotowaniu ściany pod
malunek i naniesieniu grafiki.

Zgodność z planami

TAK

Własność miasta

TAK

Lokalizacja

-

Koszt

TAK I
NIE*

Organizacja wydarzenia składającego się z warsztatów tanecznych,
zawodów tanecznych, w których rywalizować będą tancerze z całej
Polski i które będą ciekawym widowiskiem dla mieszkańców
Gorzowa (dla zwycięzców przewidziane nagrody rzeczowe). Ostatni
Projekt miękki punkt wydarzenia to after party - impreza otwarta, na której będzie
można potańczyć, pobawić się wspólnie, porozmawiać, nawiązywać
kontakty.

Pozytywna

14

TAK

Pozytywna

OG

22000,00

teren na świeżym
powietrzu z
utwardzoną
nawierzchnią

Pozytywna

OG14

Poprawność formalna

13.

Wykonanie muralu
upamiętniającego gorzowskiego
artystę malarza Wiktora
Czyżewskiego

Zadanie jednoroczne

OG

12.

Zgodność z dokumentami strategicznymi

OG13

Organizacja imprezy tanecznej Traphattan

Podkategoria

Kategoria

Tytuł

Nr zadania

Lp.

WNIOSKI WYCOFANE PRZEZ WNIOSKODAWCÓW
15.

OG5

Stworzenie łąki kwietnej na
Dolinkach

* brak planu miejscowego

OG

Stworzenie łąki kwietnej o powierzchni 2000 m2. Łąka będzie
alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także
Projekt twardy
obszarem dla owadów i ptaków. Ma na celu także poprawę estetyki
miasta.

50000,00

teren zielony za
Filharmonią

TAK

Wniosek został wycofany.

