ZESPÓŁ DS.BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA PRUSZKOWA

Pruszków, dnia 11 maja 2018r.

BO. 254 . 2018

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie Rozdziału IV pkt. 16 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego w Pruszkowie III Edycja – lata 2018/2019 podaje do publicznej wiadomości
listę projektów zweryfikowanych pozytywnie.
Następujące projekty zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w
dniach 26 maja - 24 czerwca 2018r. :

OBSZAR I
Lp.

NR
PROJEKTU

1.

16

2.

3.

4.

19

25

33

NAZWA
Babki w Akcji

Posprzątajmy po pupilach

Zestaw rekreacyjny

Harcerskie Gniazdo na
Gąsinie

- 159 913,12 zł

KWOTA

UWAGI

32 800,00 zł

Projekt niniejszy będzie realizowany w oparciu o ścisły
harmonogram i szczegółowy kosztorys.

49.000,00 zł

W dniu 30.04.2018 r. przeprowadzono konsultacje z
Autorem projektu. Projektodawca dokonał korekty
kosztów utrzymania i eksploatacji koszy na psie
odchody. Wobec powyższego szacunkowe koszty
realizacji projektu wraz z przewidywanymi kosztami
eksploatacji i utrzymania projektu po zmianach
wynoszą łącznie: 49 000 zł. Ponadto Autor wyraził
zgodę na zmianę lokalizacji koszy przez wydział
merytoryczny w razie zaistnienia takiej potrzeby na
etapie realizacji projektu.

93 000,00 zł

W dniu 27.04.2018 r. przeprowadzono konsultacje z
Autorem projektu. Projektodawca dokonał korekty
kosztów realizacji i eksploatacji projektu. Wobec
powyższego szacunkowe koszty realizacji projektu
wraz z przewidywanymi kosztami eksploatacji i
utrzymania projektu po zmianach wynoszą łącznie:
93 000,00 zł
UWAGA! Warunek realizacji projektu: otrzymanie
pozytywnej decyzji od Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie dla inwestycji położonych na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

63.000,00 zł

W dniu 30.04.2018 r. przeprowadzono konsultacje
Autorem projektu. Projektodawca dokonał korekty
kosztów realizacji i eksploatacji projektu. Wobec
powyższego szacunkowe koszty realizacji projektu
wraz z przewidywanymi kosztami eksploatacji i
utrzymania projektu po zmianach wynoszą łącznie:
63 000 zł. Ponadto ustalono zmianę lokalizacji projektu
z działki 139/6 w obrębie 14 na działkę 4/1 obręb 15
należącej do Gminy Miasto Pruszków.
Warunek realizacji projektu- otrzymanie pozytywnej
decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, na etapie ewentualnej realizacji projektu.
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5.

63

Mini Skatepark na
Gąsinie

159 913,12 zł

OBSZAR II
Lp.

1.

2.

3.

NR
PROJEKTU

15

Seniorada III – Żbików

22

Doświetlenie przejść dla
pieszych na skrzyżowaniu
ul. 3-go Maja / ul. POW
(Żbików)

23

4.

31

5.

34

6.

NAZWA

50

Doświetlenie przejść dla
pieszych na skrzyżowaniu
ul. 3-go Maja / ul.
Łączniczek AK (Żbików)
Rodzinne Grillowanie –
miejsce na piknik w Parku
Mazowsze
Inkubator świetlicy
środowiskowej na Żbikowie

„Strefa rekreacji”
ogólnodostępna, przy Szkole
Podstawowej nr 9

W dniu 04.05.2018r. przeprowadzono konsultacje z
Autorem projektu. Projektodawca dokonał korekty
kosztów realizacji i eksploatacji projektu. Wobec
powyższego szacunkowe koszty realizacji projektu
wraz z przewidywanymi kosztami eksploatacji i
utrzymania projektu po zmianach wynoszą łącznie;
159 913,12zł.
Warunek realizacji projektu- otrzymanie pozytywnej
decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, na etapie ewentualnej realizacji projektu.

- 249 322,20 zł
KWOTA

UWAGI

132 000,00 zł

W dniu 27.04.2018 r. przeprowadzono konsultacje z
Autorem projektu. Projektodawca
doprecyzował
szczegółowy harmonogram realizacji projektu oraz
uwagi dotyczące rejonizacji. Ponadto, została
dostarczona zgoda na dysponowanie terenem
(dotyczy właściciela terenów niemiejskich) na
wykorzystanie obiektu.
Projekt może być zrealizowany po określeniu
szczegółowego harmonogramu i uszczegóło-wieniu
kosztorysu.

71 000,00 zł

107 000,00 zł

Wnioskodawca dołączył do wniosku stosowną zgodę na
dysponowanie terenem. Rzeczywiste koszty realizacji
inwestycji zgłoszone we wniosku będą możliwe do
ustalenia po opracowaniu projektu i wyborze
wykonawcy w drodze postępowania przetargowego.
Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej we
wniosku będą możliwe do ustalenia po opracowaniu
projektu i wyborze wykonawcy w drodze postępowania
przetargowego.

42 000,00 zł

Bez uwag.

66 000,00 zł

Projekt niniejszy będzie realizowany w oparciu o ścisły
harmonogram i szczegółowy kosztorys.

149 000,00 zł

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszkowa
na tym terenie postulowane jest lokalizowanie
programów z dużym udziałem zieleni towarzyszącej
(oświata, zdrowie, nauka, sport).
Należy uwzględnić możliwość przesuwania i
wydatkowania kosztów na zadania nieuwzględnione we
wniosku, niezbędne do realizacji projektu np.
przygotowanie projektu budowlanego (koszt min. 6000
zł brutto).
Zastrzeżenie możliwości zmiany umiejscowienia
koszów w ramach ewentualnej realizacji projektu.
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7.

8.

53

Nowe oblicze „Dzwonu
Żbikowa”

54

Znani i nieznani ludzie z
Pruszkowa

9.

68

Lp.

NR
PROJEKTU

Szersza Perspektywa –
pokazy filmowe na
Żbikowie

20 200,00 zł

3 500,00 zł

24 300,00 zł

OBSZAR III

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NAZWA

44

Kwiaty w donicach przy
ul. Partyzantów 22 –
nowoczesny design

55

Świetlica osiedlowa dla
Mieszkańców

56

Piesi, rowerzyści i psiarze

W dniu 11.05.2018 r. przeprowadzono konsultacje z
Autorem projektu. Projektodawca skorygował projekt z
zakupu na usługę, szacunkowe koszty realizacji i
eksploatacji projektu pozostają bez zmian.
Projekt będzie mógł być realizowany po określeniu
szczegółowego harmonogramu i uszczegółowieniu
kosztorysu.

KWOTA
15 000,00 zł

62 000,00 zł

UWAGI
Bez uwag
Projekt może być zrealizowany po określeniu
szczegółowego harmonogramu i uszczegółowieniu
kosztorysu.

22 165,00 zł

W dniu 30.04.2018 r. przeprowadzono konsultacje z
Autorem projektu. Projektodawca skorygował wniosek,
zrezygnował i wykreślił pkt.6, 10, 11 ze szczegółowego
opisu projektu. Wobec powyższego szacunkowe koszty
realizacji projektu wraz z przewidywanymi kosztami
eksploatacji i utrzymania projektu po zmianach
wynoszą łącznie 22 165 zł.
Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonych we
wniosku będą możliwe do ustalenia po wyborze
wykonawcy.
W dniu 30.04.2018 r. przeprowadzono konsultacje z
Autorem projektu. Projektodawca skorygował wniosek,
zrezygnował i wykreślił część dotyczącą usunięcia
nielegalnych reklam, dokonał korekty szacunkowych
kosztów realizacji i eksploatacji projektu. Wobec
powyższego szacunkowe koszty realizacji projektu wraz
z przewidywanymi kosztami eksploatacji i utrzymania
projektu po zmianach wynoszą łącznie 12 000 zł.
Ponadto, autor projektu zmienił nazwę projektu z
„Usunięcie nielegalnych reklam z przestrzeni
publicznej” na: „Nowe kosze na śmieci”.
Wydział merytoryczny (na etapie ewentualnej realizacji
projektu) zastrzega możliwość wniesienia drobnych
poprawek w sprawie lokalizacji koszy.

Nowe kosze na śmieci

12 000,00 zł

61

Aktywne Malichy

31 000,00 zł

Czujniki zanieczyszczenia
powietrza dla Malich

Projekt może być zrealizowany po określeniu
szczegółowego harmonogramu i uszczegółowieniu
kosztorysu.

- 148 164,92 zł

57

62

Projekt może być zrealizowany po określeniu
szczegółowego harmonogramu i uszczegółowieniu
kosztorysu.

2.607,90 zł

Projekt niniejszy będzie realizowany w oparciu o ścisły
harmonogram i szczegółowy kosztorys.
Podczas konsultacji z Autorem projektu, Projektodawca
zrezygnował z części dotyczącej montażu tablicy LED
oraz wskazał lokalizację czujnika jakości powietrza –
działka ewidencyjna nr 96 obręb 27 w Pruszkowie. W
związku z rezygnacją z części projektu koszty realizacji i
eksploatacji inwestycji uległy zmianie. Łączny
szacunkowy koszt realizacji i utrzymania projektu
wynosi: 2.607,90 zł.
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7.

64

Czyste i zielone Tworki

71 000,00 zł

OBSZAR IV
Lp.

1.

2.

NR
PROJEKTU

NAZWA

20

Poprawa bezpieczeństwa i
komfortu życia mieszkańców
– instalacja monitoringu na
skrzyżowaniach Armii
Krajowej / Księcia Józefa
oraz Księcia
Trojdena/Chrobrego

21

Integracja społeczności
lokalnej poprzez wzmocnienie
komunikacji i informacji
pomiędzy mieszkańcami
Dzielnicy Ostoja

Dnia 08.05.2018 r. Autor projektu zmniejszył liczbę
koszy na śmieci oraz donic, zrezygnował z koszy na psie
odchody, zamieniając je na dystrybutory torebek na psie
odchody oraz urealnił koszty realizacji i eksploatacji
projektu. Wobec powyższego szacunkowe koszty
realizacji projektu wraz z przewidywanymi kosztami
eksploatacji i utrzymania projektu po zmianach wynoszą
71,000 zł. Wykreślono z projektu konkretne lokalizacje
koszy na śmieci, podajników torebek i pozostałych
obiektów małej architektury.

- 161 336,95 zł
KWOTA

161 985,00 zł

15 800,00 zł

UWAGI
Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej
we wniosku będą możliwe do ustalenia po
opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy w
drodze postępowania przetargowego.
W dniu 09.05.2018 r. przeprowadzono konsultację z
Autorem projektu. Projektodawca dokonał korekty
szacunkowych kosztów realizacji i eksploatacji
projektu. Łączna wartość projektu pozostaje bez
zmian. Ponadto, Autor rezygnował z wydawania
biuletynu informacyjnego na rzecz zakupu i montażu
dwóch gablot informacyjnych na terenie dzielnicy
Ostoja.
Projekt może być realizowany po uszczegółowieniu
harmonogramu i kosztorysu.

3.

4.

30

42

Czas na Nas! - j. angielski i
j. portugalski

Czysto po pieskach na Ostoi

80 000,00 zł

42.500,00 zł

Projekt może być zrealizowany po określeniu
szczegółowego harmonogramu i uszcze- gółowieniu
kosztorysu.
W trakcie oceny merytorycznej projektu ustalono,
odnośnie części wniosku dotyczącego ustawienia
ławki z mchem, który został zaopiniowany
negatywnie, że nie wskazano dokładnej lokalizacji
inwestycji. Instalacja „Ławki z mchem” jest
rozwiązaniem nowatorskim, a jej skuteczność nie
została potwierdzona (nie ma oparcia w badaniach
naukowych), w związku z tym zakup takiej instalacji
jest bardzo ryzykowny. Podobny projekt wygrał w
Budżecie Partycypacyjnym w Gminie Milanówek,
przy czym w trakcie realizacji projektu gmina
wycofała się z zakupu instalacji ze względu na
znaczne przekroczenie planowanych kosztów.
Planowane koszty wynosiły 150 000 zł. Dodatkowo
jedynym producentem takich instalacji jest firma
znajdująca się w Niemczech, w związku z tym
eksploatacja i utrzymanie przedmiotowej ławki
byłaby utrudniona. W związku z tym koszt instalacji
ławki przekroczy maksymalną kwotę przeznaczoną
dla obszaru IV.
W przypadku części wniosku dotyczącej zakupu
czujnika jakości powietrza i ustawienia kosza na
psie odchody z podajnikiem projekt został
zaopiniowany
pozytywnie,
pod
warunkiem
wskazania lokalizacji realizacji tej części projektu.
Szacunkowy koszt zakupu czujnika jakości powietrza
określono na poziomie około 2000 zł brutto, a jego
eksploatację i utrzymanie na poziomie 800 zł brutto.
Czujnik wymaga instalacji na ścianie budynku,
dlatego niezbędnym jest wskazanie lokalizacji, w
której możliwy byłby taki montaż.

4

Dnia 04.05.2018 r. odbyło się spotkanie z Autorką
projektu, na którym Projektodawczyni zrezygnowała
z części dotyczącej ławki z mchem oraz czujnika
jakości powietrza (brak lokalizacji) i dokonała
korekty pod tym kątem w formularzu
zgłoszeniowym projektu. Autorka wniosku zmieniła
kosz na psie odchody na dziesięć koszy ulicznych
wraz z podajnikami torebek, tym samym
zaproponowała nową nazwę projektu: ”Czysto po
pieskach na Ostoi”. Wobec powyższego, Wydział
merytoryczny opiniuje pozytywnie projekt w
zakresie naniesionych poprawek do wniosku. Projekt
dotyczący zakupu koszy ulicznych i podajników
należy do zadań własnych gminy, jest zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, jest możliwy do
realizacji w ciągu 1 roku oraz podane we wniosku
szacunkowe koszty realizacji i eksploatacji projektu
można uznać za realne.

- 155 764,73 zł

OBSZAR V
Lp.

1.

2.

NR
PROJEKTU

13

18

3.

66

Lp.

NR
PROJEKTU

NAZWA

Seniorada III – Centrum

Plac zabaw dla dzieci 0-3
lat

Psie sprawy- montaż
dystrybutorów torebek na
psie odchody w obszarze
nr V

KWOTA

UWAGI

48 813,00 zł

W dniu 30.04.2018 r. przeprowadzono konsultacje
z Autorem Projektu. Projektodawca
dokonał
korekty szacunkowych kosztów realizacji projektu,
jak również przewidywanych kosztów eksploatacji
projektu. Wobec powyższego, łączna kwota
projektu po korekcie wynosi łącznie : 48 813 zł.
Projekt może być zrealizowany po określeniu
szczegółowego harmonogramu i uszczegółowieniu
kosztorysu.

155 764,73 zł

W dniu 30.04.2018r. przeprowadzono konsultacje z
Autorem projektu. Projektodawca dokonał korekty
kosztów realizacji i eksploatacji projektu. Wobec
powyższego szacunkowe koszty realizacji projektu
wraz z przewidywanymi kosztami eksploatacji i
utrzymania projektu po zmianach wynoszą łącznie
155 764,73 zł.

70 200,00 zł

W dniu 08.05.2018 r. przeprowadzono konsultacje
z Projektodawcą, gdzie Autor projektu
zrezygnował z koszy na psie odchody, zamienił je
na dystrybutory torebek na psie odchody, urealnił
szacunkowe koszty realizacji i eksploatacji
projektu oraz autor wniosku zmienił nazwę
projektu na „Psie sprawy- montaż dystrybutorów
torebek na psie odchody w obszarze nr V”. Wobec
powyższego szacunkowe koszty realizacji projektu
wraz z przewidywanymi kosztami eksploatacji i
utrzymania projektu po zmianach wynoszą
łącznie: 70 200,00 zł.

OBSZAR VI
1.

2.

24

32

NAZWA
Piknik w Zanie

Stacja Rowerów
Miejskich

- 161 336,95 zł

KWOTA

UWAGI

83 000,00 zł

Projekt może być zrealizowany po uszczegółowieniu
programu wydarzenia i kosztorysu.

144 600,00 zł

Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej we
wniosku będą możliwe do ustalenia po opracowaniu projektu
i wyborze wykonawcy w drodze postępowania
przetargowego.
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3.

45

Aktywna szkoła

138 200,00 zł

W dniu 07.05.2018r. przeprowadzono konsultacje z Autorem
projektu. Projektodawca dokonał korekty kosztów realizacji i
eksploatacji projektu. Wobec powyższego szacunkowe koszty
realizacji projektu wraz z przewidywanymi kosztami
eksploatacji i utrzymania projektu po zmianach wynoszą
łącznie: 138. 200,00 zł. Projektodawczyni zrezygnowała z
części dotyczącej kreatywnych stref gier w korytarzach
szkolnych oraz wyraziła zgodę na możliwość przesuwania
kosztów w obrębie projektu.
Wydział merytoryczny zastrzega możliwość przesuwania
kosztów w obrębie projektu.

4.

46

Śniadania w Parku
– sezon 5

5.

47

Kurtyna w górę

6.

48

Twórcą być

7.

67

Lp.

NR
PROJEKTU

Psie sprawymontaż
podajników
torebek na psie
odchody w
obszarze nr VI

Projekt może być zrealizowany po określeniu szczegółowego
harmonogramu i uszczegółowieniu kosztorysu.
16 000,00 zł
35 300,00 zł
34 900,00 zł

Projekt może być zrealizowany po określeniu szczegółowego
harmonogramu i uszczegóło-wieniu kosztorysu.

60 450,00 zł

W dniu 08.05.2018 r. przeprowadzono konsultacje z
Projektodawcą, gdzie Autor projektu zrezygnował z koszy na
psie odchody, zamienił je na podajniki torebek na psie
odchody, urealnił szacunkowe koszty realizacji i eksploatacji
projektu oraz autor wniosku zmienił nazwę projektu z „Kosze
na psie odchody” na „Psie sprawy- montaż podajników
torebek na psie odchody w obszarze nr VI”. Wobec
powyższego szacunkowe koszty realizacji projektu wraz z
przewidywanymi kosztami eksploatacji i utrzymania projektu
po zmianach wynoszą łącznie: 60 450,00 zł.

OBSZAR VII

1.

2.

3.

4.

12

14

26

35

NAZWA

Plac zabaw rekreacyjno –
sportowy przy Szkole
Podstawowej nr 2, ul. Jasna 2

Aktywny Senior obszar VII
Grillowanie na Żwirowisku –
miejsce na piknik w parku
„Żwirowisko”

Harcerskie Gniazdo na
Żwirowisku

Projekt może być zrealizowany po określeniu szczegółowego
harmonogramu i uszczegóło-wieniu kosztorysu.

- 202 851,50 zł
KWOTA

202 851,50 zł

140 500,00 zł

UWAGI
Projekt został zaopiniowany pozytywnie pod
warunkiem możliwości przesuwania kosztów w
obrębie projektu, na etapie jego realizacji.
Dodatkowo, w dniu 02.05.2018 r. zostały
przeprowadzone konsultacje z Autorem projektu
Projektodawca dokonał korekty zmniejszenia
szacunkowych kosztów realizacji placu zabaw oraz
zwiększenia przewidywanych kosztów eksploatacji
i utrzymania. Wobec powyższego szacunkowe
koszty realizacji projektu wraz z przewidywanymi
kosztami eksploatacji i utrzymania projektu po
zmianach wynoszą łącznie 202.851,50 zł.
Zgodnie z projektem, nawierzchnia placu zabaw w
części rekreacyjnej pozostaje bez zmian –
nawierzchnia piaskowa.
Projekt może być zrealizowany po określeniu
szczegółowego
harmonogramu
i uszczegółowieniu kosztorysu.

42 000,00 zł

Bez uwag.

63 000,00 zł

W dniu 08.05.2018 r. przeprowadzono konsultacje
Autorem projektu. Projektodawca dokonał korekty
kosztów realizacji i eksploatacji projektu. Wobec
powyższego szacunkowe koszty realizacji projektu
wraz z przewidywanymi kosztami eksploatacji i
utrzymania projektu po zmianach wynoszą 63

6

000zł. Ponadto ustalono zmianę lokalizacji na etapie
ewentualnej realizacji projektu w obrębie Parku
Żwirowisko w przypadku wystąpienia takiej
potrzeby. Autor projektu wyraził zgodę na
przesuwanie kosztów w ramach projektu.

5.

6.

7.

51

52

58

Stacja roweru miejskiego
Żwirowisko

166 000,00 zł

Rowerem na leżaki – mała
architektura w Parku
Żwirowisko

42 500,00 zł

Oświetlenie płyty boiska
piłkarskiego „Ligi Szóstek
Piłkarskich Osiedla Staszica”
w Pruszkowie

108 500,00 zł

Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej
we wniosku będą możliwe do ustalenia po wyborze
wykonawcy
Na działce ewid. nr 349, obręb 20, w rejonie ul.
Antka, teren przylegający do działki ewid. nr 348/4
obr. 20, planowane jest ustawienie stacji rowerów
miejskich- wobec powyższego nie wyklucza się
potrzeby zmiany lokalizacji jednego ze stojaków, na
etapie ewentualnej realizacji projektu.
Zastrzeżenie możliwości zmiany umiejscowienia
leżaków i stojaków na rowery, przez wydział
merytoryczny na etapie ewentualnej realizacji
projektu.
Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej
we wniosku będą możliwe do ustalenia po
opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy w
drodze postępowania przetargowego.
Na wnioskowanym terenie istnieje oświetlenie tj. 8
opraw oświetleniowych skierowanych na płytę
boiska. Ze względu na bliskość osiedla
mieszkaniowego nie ma możliwości zwiększenia
natężenia oświetlenia.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa
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