
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł 
Przygotowano komplet materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie przetargu 

planowane na kwiecień 2022 r.

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 

smocza trasa 
115 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana  finansowania i realizatora części zakresu zadania na 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego jest zlecenie wykonania 

figurek smoków - kwota: 100 000 zł. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych 

rzeźb smoków - kwota: 15 000 zł. Smoki w trakcie zlecania przez WKiDN, w przygotowaniu 

materiały do zlecenia projektu montażu smoków w ZDMK.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł 

Przygotowano komplet materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie przetargu 

planowane na kwiecień 2022 r. - ogłoszenie przetargu po raz czwarty na realizację zadania w 

trybie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego w 2021 r. programu funkcjonalno-

użytkowego na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie.

Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 44 780,00 zł   

Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. Zadanie w trakcie realizacji w 

zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 10.06.2021 r. na 

kwotę: 44 280 zł. Trwa uzgadnianie projektu.

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - 

smok co krok 
129 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana  finansowania i realizatora części zakresu zadania na 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego jest zlecenie wykonania 

figurek smoków - kwota: 95 000 zł. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb 

smoków - kwota: 15 000 zł. Smoki w trakcie zlecania przez WKiDN, w przygotowaniu materiały 

do zlecenia projektu montażu smoków w ZDMK.

Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. 

ok. 180 m.b. 
210 000,00 zł 

Z opracowanych materiałów wynika, że brak jest możliwości budowy chodnika bez 

kompleksowej rozbudowy drogi. Rozważana jest możliwość rezygnacji z zadania i rozwiązania 

umowy  z projektantem. Odbyło się spotkanie z autorem projektu BO - poinformowano o 

konieczności rezygnacji z zadania. Zakres zadania zostanie włączony do zadania 

ogólnomiejskiego dot. Przebudowy ul. Łuczanowickiej. Wystąpiono do Rady Dzielnicy XVII o 

opinię w tej sprawie - zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego. W odpowiedzi Rada 

Dzielnicy XVII podjęła Uchwałę Nr XLI/253/2022 z 31.03.2022 r., zgodnie z którą wnioskuje o 

realizację zadania poza budżetem obywatelskim - w ramach kompleksowego zadania 

,,Przebudowa ul. Łuczanowickiej".

na dzień 31.03.2022 r.Stan realizacji zadań BO   



Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł   
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z 

zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 317 zł. 

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż 

ulicy Na Błonie
337 760,00 zł 

Zakończona i rozliczona została umowa na podstawie zawartego z biurem projektowym 

porozumienia z dnia 31.12.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy. W dniu 28.03.2022 r. odbyło 

się spotkanie z wnioskodawcą oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy VI, na którym wskazane 

zostały przyczyny opóźnienia w realizacji, jak również argumenty przemawiające za rezygnacją 

z realizacji zadania. Wnioskodawca przedstawił propozycje dalszych działań z podziałem na dwa 

etapy. Zostaną one poddane analizie pod kątem możliwości technicznych i finansowych.

Suchą nogą do tramwaju 410 000,00 zł 
W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane (chodnik ul. 

Kobierzyńska - ul. Zalesie) na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej. 

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł 

W dniu 18.03.2022 r. zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron 

umowy z firmą projektową. Trwa kompletowanie dokumentacji do ogłoszenia nowego 

zamówienia publicznego na opracowanie projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej. Planowanie 

ogłoszenia zamówienia publicznego - kwiecień 2022 r. Zakres - budowa chodnika poza 

odcinkem zrealizowanym  przez prywatnego inwestora na podstawie umowy zgodnie z art. 16 

ustawy o drogach publicznych.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej 200 730,00 zł 
W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie 

opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej. 

Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei 

Solidarności
440 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa została 

opracowana, trwa realizacja prac budowlanych w terenie.  

W 2021 r. wydatkowano kwotę 816 215,59 zł (finansowanie - inwestycje miejskie). Kontynuacja 

prac budowlanych w 2022 r.


