ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE – ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Odtworzenie pomnika
Hermana Balka na
fontannie na Placu
Słowiańskim
1

2

3

Odtworzenie pomnika
Hermama von Balka
(założyciela miasta) na
fontannie na Placu
Słowiańskim

Rewitalizacja górskiej
rzeki „Kumiela.
Pogłębienie,
wzmocnienie brzegów
na całej długości

Całkowity remont ulicy
Gdyńskiej

Elbląg,
Plac Słowiański

Elbląg
Rzeka „Kumiela”

Elbląg,
ul. Gdyńska

-

-

-

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DPKiT - negatywnie - Zgodnie z art. 18 pkt. 13
Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.
z dnia 2020.04.21) do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi
lub
nazw
dróg
wewnętrznych
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470
i 471), a także wznoszenia pomników.
DOŚ – negatywnie - zgodnie z art. 528 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 624 z późn. zm.) Wody Polskie
reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują
uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w
stosunku do stanowiących własność Skarbu
Państwa. Zgodnie z art. 240 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624
z późn. zm.) Regionalne zarządy gospodarki wodnej
wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w
stosunku do śródlądowych wód płynących oraz
gruntów pokrytych tymi wodami.
DZD – negatywnie - szacunkowa wartość robót
przekracza dostępną ilość środków finansowych na
inicjatywę ogólnomiejską. Występuje konieczność
wykonania przebudowy lub budowy drogi wraz
z budową niezbędnych sieci tj. kanalizacji
deszczowej oraz usunięcia kolizji lub przebudowy
pozostałej infrastruktury podziemnej;
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Lp.

4

Zadanie

Założenie Parku
Kieszonkowego wraz ze
ścieżką dla pieszych na
placu przy Galerii EL od
strony ul. Klasztornej i
Kuśnierskiej

5

Rewitalizacja Placu
Katedralnego w Elblągu

6

Częściowa naprawa
Chodników, ulicy i
wykonanie zatoczek
parkingowych wzdłuż
ulicy Ogrodowej

Lokalizacja

Elbląg,
ul. Kuśnierska/
Klasztorna

Szacunkowy
koszt

515 000

Elbląg,
ul. Mostowa 26-32
działka 145

55 000

Elbląg,
ul. Ogrodowa

900 000

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DPKiT – pozytywnie - wskazana inicjatywna
charakteryzuje się dużą wartością artystyczną oraz
podniesie walory turystyczne Centrum Sztuki Galerii
El jako miejsca z ciekawym wizerunkiem. Projekt
oraz umiejscowienie w konkretnym parku musi
zostać skonsultowane z odpowiednimi jednostkami.
ZZM- pozytywnie- pod warunkiem wprowadzenia
drobnych zmian, aby nie zaistniały kolizje
z dokumentacją projektową „Przebudowa drogi ul.
Kuśnierska, przebudowa drogi ul. Klasztorna”
wykonaną w 2013r. na zlecenie miasta przez
CONCEPT.
DPKiT- pozytywnie – wskazana inicjatywa
charakteryzuje się dużą wartością artystyczną oraz
podniesie walory turystyczne miasta jako miejsca
z ciekawym wizerunkiem. Zgodę na realizację
wyraził Konserwator Zabytków;
ZZM- pozytywnie - jego realizacja poprawi walory
estetyczne placu. Nawierzchnia placu nie wymaga
odnowienia.
Ustalenie
kosztów
ewentualnej
naprawy
instalacji
„Gry
miejskiej”
oraz
multimedialnego
informatora
wybiega
poza
kompetencje ZZM. Obsada 400m2 krzewami
i trawami ozdobnymi – 40 000zł., odnowienie
miejsc siedzących w obrębie Placu – 10 000zł.;
DZD – pozytywnie - konieczność opracowania
dokumentacji
projektowej,
która
określi
szczegółowe rozwiązania projektowe.
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7

Zadanie

Kawiarnia z bufetem
dla ubogich

8

Elbląg – miasto
niezwykłe. Film (20-40
minut) przedstawiający
w wersji
fabularyzowanej
początki naszego
miasta

9

Fabrykowy Punkt
Wsparcia

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

Elbląg,
ul. Królewiecka
lub Plac
Słowiański

-

negatywnie - brak wymaganej ilości podpisów
osób popierających zadanie;
DPKiT- negatywnie – na podstawie opinii
uzyskanej
z
Muzeum
Archeologiczno
–
Historycznego
w
Elblągu,
informuję,
że
wnioskowany film powinien być zrobiony przez
profesjonalistów, oparty na dobrze napisanym
scenariuszu, z udziałem zawodowych aktorów;

Elbląg

-

DZiSS – negatywnie – są to bieżące zadania MOPS;
Elbląg

-

Taksówka Społeczna
10

Elbląg
Taksówka Społeczna

Jednocześnie zaznaczono, że
do wniosku
załączony jest jedynie tzw. treatment . Na jego
podstawie trudno jest wnioskować o całym
scenariuszu. Dodatkowo istnieje obawa, czy środki
finansowe przeznaczone na jego realizację będą
wystarczające, aby stworzyć jakościową produkcję;

-

DZiSS – negatywnie – jest już taka inicjatywa w
mieście. Ponadto taka inwestycja generuje kolejne
wydatki ( koszty, paliwa, ubezpieczenia, napraw,
zatrudnienia
kierowcy),
co
jest
niezgodne
z zasadami Budżetu Obywatelskiego;
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Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

11

Stworzenie ścieżki
rowerowej wzdłuż ulicy
Mazurskiej w stronę
Suchacza

Elbląg,
ul. Mazurska

-

DZD – negatywnie - szacunkowa wartość robót
przekracza dostępną ilość środków finansowych na
inicjatywę ogólnomiejską;

12

Budowa ścieżki
rowerowej na ul.
Mazurskiej do
miejscowości Suchacz

Elbląg,
ul. Mazurska Suchacz

-

DZD – negatywnie - szacunkowa wartość robót
przekracza dostępną ilość środków finansowych na
inicjatywę ogólnomiejską;
DI – negatywnie –

13

14

Magiczny Park Światła

Pokażmy ciekawy
Elbląg – Rzeźba
Handlarek Ryb

Elbląg,
jeden z parków

Elbląg,
Bulwar Zygmunta
Augusta,
działka 8/2,
obręb 15

-

-

ze względu na nasilony
wandalizm w parkach, co potwierdza ZZM,
dodatkowe koszty konserwacji, naprawy i zasilania
oraz koszty składowania i przechowywania.
Generuje
kolejne
koszty
napraw,
energii
elektrycznej i konserwacji;
DPKiT – negatywnie - Zgodnie z art. 18 pkt. 13
Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.
z dnia 2020.04.21) do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i
471), a także wznoszenia pomników.
Wykonanie
rzeźby
handlarek
ryb
w rozmiarach realistycznych oraz w wysokiej
jakości, stanowi w rzeczywistości wykonanie
pomnika, który będzie się wpisywał w wizerunek
miasta na długie lata. Zatem jego realizacja nie
może być wykonana z Budżetu Obywatelskiego,
4

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE – ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

gdyż wyłączne kompetencje podjęcia takiej decyzji
posiada Rada Miasta.

15

16

„Murale Elbląskim
Artystom”

Modernizacja budynku
Stowarzyszenia
Ogrodowego w Elblągu
ul. Kościuszki 106

Elbląg,
wybrane fasady
domów

Elbląg,
ul. Kościuszki 106

45 00060 000
( ok 3 murale)

-

DUA – pozytywnie - realizację przedsięwzięcia
należy powierzyć osobom lub firmom legitymującym
się odpowiednim dorobkiem w dziedzinie murali;
DPKiT – pozytywnie - pod warunkiem
przekazania go do realizacji firmie/ osobie
posiadającej udokumentowany dorobek oraz wiedzę
w dziedzinie murali.
Celem projektu jest upamiętnienie elbląskich
artystów plastyków poprzez wpisanie ich kompozycji
w przestrzeń publiczną.
CS Galeria EL - pozytywnie z zastrzeżeniem, że
należy zadbać o właściwą realizację praw autorskich
twórców lub spadkobierców dzieł, natomiast same
dzieła, których nie da się w prosty sposób
przetransponować na wielkoskalowe płaszczyzny,
powinny być przygotowane w formie projektów
i poddane ocenie specjalnie powołanej komisji.
DGM - negatywnie - budynek przy ulicy
Kościuszki 106 z terenem otaczającym nie jest
własnością miasta – stanowi własność Polskiego
Związku Działkowców. Jednocześnie jest to obiekt,
który nie stanowi ogólnodostępnej przestrzeni,
z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy
miasta. Jest to zamykany i ogrodzony budynek, w
którym siedzibę ma i prowadzi działalność Polski
Związek Działkowców na rzecz działkowców
i zrzeszonych w nim ROD;
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Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DI – negatywnie - właściciel: Polski Związek
Działkowców;
DPKiT - pozytywnie - wskazana inicjatywna
charakteryzuje się dużą wartością artystyczną oraz
podniesie walory turystyczne miasta. Pozwoli to
również na uatrakcyjnienie imprez miejskich,
zwiększy ich widowiskowość. Da możliwość
przeprowadzania
treningów
smoczych
załóg
i organizacji zawodów;

17

Zakup przez miasto
trzech smoczych łodzi
wraz z osprzętem

Elbląg

69 000

18

Budowa ścieżki
rowerowej i chodnika
od ulicy Królewieckiej
do Bażantarni

Elbląg,
ul. Marymoncka
działka 23, 335,
122

-

DZD – negatywnie - szacunkowa wartość robót
przekracza ilość środków finansowych dostępnych
na inicjatywę ogólnomiejską;

19

Przywrócenie na
Starym Mieście w
Elblągu „Śpiewającej
fontanny” – etap I –
dokumentacja
techniczna

Elbląg,
ul. Stary Rynek

-

DI – negatywnie – niezgodne z zasadami Budżetu
Obywatelskiego - nie ma możliwości etapowania;
DGM - pozytywnie

20

Łąki kwietne w Elblągu
– Elbląskie Kwietne
Łąki

Elbląg

3 200

ZZM - pozytywnie - Przykładowe miejsca do
zlokalizowania łąk proponowane przez Zarząd
Zieleni Miejskiej w Elblągu to:
- dz. 1261 ob. 4 (Al. Jana Pawła II);
- dz. nr 589/1 ob. 10 (Płk. St. Dąbka);
- dz. nr 90/1 i 90/2 ob. 24 (Al. Grunwaldzka).
DGM- negatywnie- ZZM od wielu lat zajmuje się

21

Elbląg przyjacielem
drzew, drzewa
przyjacielem Elbląga

Elbląg

-

utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych.
Zarządza terenami w sposób prawidłowy. Tereny te
są zadbane, dostępne dla mieszkańców i utrzymane
w czystości. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba
6

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE – ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.

Zadanie
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Szacunkowy
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Możliwość realizacji zadania wskazana przez
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opracowania
standardów
utrzymania
zieleni
miejskiej zostaną one wykonane przez Zarząd
Zieleni Miejskiej.
– pozytywnie - każda poprawa
funkcjonalności
obiektów
sportowych
jest
niewątpliwie bardzo korzystna zarówno dla
sportowców, jak i dla widzów wydarzenia
sportowego, ale należy się zastanowić nad ilością
i umiejscowieniem
ewentualnych obiektów
sanitarnych
biorąc
pod
uwagę
możliwości
podłączenia do sieci sanitarnej, ilościowe określenie
danych obiektów pod względem rozmieszczenia
przy obiekcie, biorąc pod uwagę warunki
regulaminowe rozgrywania meczy piłki nożnej
(zakaz przemieszczania się widzów pomiędzy
sektorami wyznaczonymi dla publiczności);
rewitalizację trzech budynków kas biletowych, oraz
usytuowanie parkingu dla samochodów, należy
uzgodnić z konserwatorem zabytków;
DSPIR

22

Budowa sanitariatu na
terenie stadionu
miejskiego ,
modernizacja kas
biletowych,
rewitalizacja
nawierzchni od ul.
Agrykola oraz budowa
parkingu

Elbląg,
ul. Agrykola 8
działka 75/2, 72/2

500 000

7

