ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

1.

Naprawa ulicy
Ogrodowej, wykonanie
zatoczek i naprawa
chodnika też częściowa

ul. Ogrodowa,
Elbląg

-

2.

Naprawa i remont
przyczepy do tramwaju
5N

Elbląg

300.000 zł

Lp.

3.

Zadanie

Wolne Koty –
kastracja/sterylizacja
bezdomnych kotów
czipowanie kotów
właścicielskich

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DZD – negatywnie
Koszt projektu przekracza środki dostępne dla zadania
ogólnomiejskiego.

DGM - pozytywnie

DGM- pozytywnie
Elbląg

100 000 zł

Pozytywnie w zakresie kastracji/ sterylizacji wolno
żyjących kotów dostarczonych do wskazanych punktów.
Negatywnie w zakresie czipowania kotów właścicielskich.

4.

Organizacja w maju 2023
roku ogólnomiejskich
zawodów sportowych
„Wyścig 1 maja”

Elbląg

100.000 zł

5.

Elbląskie Piwnice

Elbląg

-

DGNIG – negatywnie
Teren jest własnością Parafii Św. Mikołaja.

Elbląg

-

DPKIT – negatywnie
6 Grudnia organizowana jest ogólnomiejska zabawa
mikołajkowa w program której można wpisać zadanie.

Elbląg

-

6.

7.

Mikołajkowy Koncert
Dobroczynny –
Rozstrzygnięcie
Konkursu Plastycznego
„Produkuje Dobro„

Festiwal Dzieci i
Młodzieży 2023

DSPIR - pozytywnie
Pomysł zorganizowania wyścigu kolarskiego ulicami
miasta urozmaici elbląski kalendarz wydarzeń
sportowych.

DPKIT -negatywnie
Z informacji przesłanej drogą mailową przez
wnioskodawcę wynika, że nie poniesie on
odpowiedzialności za wykonanie zadania, jednocześnie
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Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

wnioskodawca nie wskazał żadnego podmiotu, któremu
mógłby powierzyć jego realizację.

8.

ElblągGra- planszówki
łączą elblążan

Elbląg

-

DPKIT - negatywnie
Projekt powinien być realizowany ze środków własnych
Biblioteki Elbląskiej.

9.

Dorożki Miejskie

Elbląg

-

DPKIT - negatywnie
Zadanie generuje znaczne dodatkowe koszty.

10.

Remont i
uporządkowanie ścieżki
rowerowo- pieszej
wzdłuż Kumieli

DZD – negatywnie
Elbląg

-

Ze względu na to, że ciąg pieszo-rowerowy położony jest
na działkach będących własnością różnych właścicieli nie
może on być poddany remontowi na całej długości.

DI-negatywnie

11.

Rekonstrukcja
przedwojennej fontanny
Neptuna na elbląskiej
starówce

Elbląg,
Stare Miasto

-

12.

Budowa stalowej bądź
drewnianej wieży
widokowej
na Górze Chrobrego

Elbląg,
Góra
Chrobrego

-

Wniosek o podobnej treści składany był już do BO na
2019 rok, a koszt rekonstrukcji fontanny określony był na
ponad 1 mln zł. Koszt zadania, przy obecnym poziomie
cen może wynosić ponad 1,5 mln zł, co przekracza koszty
planowane dla inicjatywy ogólnomiejskiej w Budżecie
Obywatelskim.

DUA - negatywnie
Obecnie teren przygotowany pod dzierżawę ofertową
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DSPIR- pozytywnie

13.

Lodowisko Helena zimą
łyżwy, latem rolki

Elbląg

500.000 zł

Wyłożenie tafli sztucznego lodowiska MOSiR przy ul.
Karowej specjalną nawierzchnią syntetyczną z
namalowanymi liniami i polami do short track, hokeja, czy
też jazdy figurowej znacznie przyczyni się do jej
funkcjonalności i atrakcyjności pod kątem szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych.
Ponadto montaż specjalnej multisportowej modularnej
nawierzchni na płycie lodowiska, po jej rozmrożeniu
będzie dodatkowym atutem technicznym dla całego
obiektu. Pozwoli to na jego większe wykorzystanie w
okresie od wiosny do jesieni, w tym komercyjne przez
kluby, inne podmioty oraz mieszkańców Elbląga.
DZiSS – negatywnie

14

Łaźnia mobilna- dostęp
do ciepłej wody dla
każdego potrzebującego

Elbląg

-

15

Budowa
wielofunkcyjnego boiska
szkolnego przy SP nr 23
wraz z
zagospodarowaniem
terenu

Elbląg

1.200.000 zł

Osoby w kryzysie bezdomności mają zapewnione
wsparcie w placówkach prowadzonych przez
Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i
potrzebujących „Od nowa…” przy ul. Nowodworskiej 49,
gdzie mogą wykonać niezbędne zabiegi higieniczne, jak
również wyprać lub wymienić odzież. Należy nadmienić,
że w najbliższym czasie oferta skierowana do osób w
kryzysie bezdomności będzie rozszerzana, m.in.
planowane jest utworzenie na terenie miasta
dodatkowych miejsc w ogrzewalni z zapleczem
sanitarnym.

DI- pozytywnie
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Lp.

16

Zadanie

Naprawa lub całkowita
wymiana chodnika przy
ul. Królewieckiej w
Elblągu

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DZD – pozytywie
Elbląg

120.000 zł

Chodnik jest w złym stanie technicznym i wymaga
remontu. Wniosek zasadny.
DGM – negatywnie

17

Elbląg w kwiatach

Elbląg

-

Nasadzenia na terenie miasta wykonuje sukcesyjnie
Zarząd Zieleni Miejskiej.
DI – negatywnie

18

Modernizacja Stadionu
Miejskiego

Elbląg

-

19

Eleganckie automatyczne
szalety miejskie w
elbląskich parkach

Elbląg

-

20

Remont Pasażu
Handlowego przy ul.
Nowowiejskiej

Elbląg

620.000 zł

21

Utworzenie parku
kieszonkowego przy ul.
Nowej

Elbląg

92.000 zł

Koszt budowy trybuny stalowej znacząco przekracza
kwotę określoną w BO 2023 dla inicjatywy
ogólnomiejskiej. Istnieją wątpliwości, czy budowa trybuny
w zaproponowanym kształcie i miejscu uzyska zgodę
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ( teren objęty
ochroną konserwatorską).
DGM- negatywnie
Wysokie koszty utrzymania obiektu.

DGM,ZZM – pozytywnie

DGM- pozytywnie

4

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

Lp.

Zadanie

22

Wykonanie ścieżki
rowerowej wzdłuż
zachodniej strony ul.
Dąbka ( odcinek między
ul. Obrońców Pokoju do
ul. Piłsudskiego )

23

Zakup instrumentów
muzycznych do celu
wypożyczania uczniom
Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych w
Elblągu

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

ZBK - negatywnie
Elbląg

-

Działka 344 obr 3 – wydzierżawiona jest przez wspólnotę
mieszkaniową.

DPKIT- negatywnie
Elbląg

-

Realizacja zadania nie daje możliwości powszechnego
korzystania z zakupionego sprzętu muzycznego. Dlatego
też zadanie nie może zostać sfinansowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego.
DPKIT – pozytywnie

24

Zakup przez miasto
trzech „Smoczych Łodzi”
wraz z osprzętem

Elbląg

90.000 zł

25

Utworzenie parku
kieszonkowego ul.
Legionów

Elbląg

156.000 zł

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.

DGM - pozytywnie

DUA- negatywnie –
26

Restrukturyzacja
Miasteczka Handlowego
przy czołgu

Elbląg

-

Teren do kompleksowego zrewitalizowania .
Dotychczasowe zagospodarowanie związane z funkcjami
handlowymi należy traktować jako tymczasowe.
Jednostka planu ZP1: urządzona zieleń parkowa o
charakterze rekreacyjnym. Zakazuje zabudowy
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kubaturowej.
ZBK-negatywnie
Na wskazanym we wniosku terenie tj. miasteczko
handlowe przy ul. Armii Krajowej w Elblągu na działce nr
88/2 obręb 15 znajduje się 87 pawilonów, z których 55
pawilonów jest własnością dzierżawców, 32 pawilony są
własnością ZBK. Na dzień 31.05.2022 r. w 26 pawilonach
własnościowych (dzierżawców) prowadzona jest
działalność handlowa, usługowa, 29 pawilonów
własnościowych (dzierżawców) jest zamkniętych, w
których od dłuższego czasu nie jest prowadzona żadna
działalność i 32 pawilony będące na stanie ZBK – brak
zainteresowania tymi pawilonami, co daje
odzwierciedlenie w ogłaszanych na te pawilony
przetargach przez ZBK w latach 2019-2022.
DPKIT-pozytywnie
27

28

Elbląskie Święto Muzyki
2023

Elbląskie Rowery
Miejskie

Elbląg

Elbląg

275.000 zł

-

Wydarzenie było już organizowane w mieście i spotkało
się z ogromnym zainteresowaniem elblążan.
Wnioskodawca przedstawił program, kosztorys
wykonawcę.
DI – negatywnie
Wnioskodawca proponuje wykonanie max. 3 stacji z
możliwością wypożyczania rowerów, np. wspomaganych
napędem elektrycznym. Stacje i rowery byłyby
obsługiwane przez zewnętrznego operatora w podobnej
formule jak obecnie wypożyczanie hulajnóg. Istnieje
wątpliwość czy jest to zadanie inwestycyjne Gminy Miasto
Elbląg. Zadanie generować będzie dodatkowe koszty
(serwis).
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Lp.

29

Zadanie

Zielone przystanki i
rozbetonowanie ul.
Hetmańskiej – więcej
Zieleni

Lokalizacja

Elbląg
Elbląg dz. 391,
186 obręb 15
ul. Hetmańska,
dz. 203/4
obręb 16 ul. 1
Maja, dz.
153/2 obręb
15

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DZD - negatywnie

-

Ulica Hetmańska jest ważnym komunikacyjnym ciągiem
pieszo-rowerowym o dużym natężeniu ruchu, dlatego nie
jest zasadne zwężanie jego szerokości poprzez wykonanie
w jego przebiegu terenów zielonych. Poza tym wykonanie
nasadzeń w rejonie skrzyżowań może przyczynić się do
pogorszenia widoczności w ich obrębie. Temat zielonych
wiat przystankowych jest aktualnie prowadzony przez
DOŚ.
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