
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł W przygotowaniu ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

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. Dwukrotnie wystąpiono o oferty na wykonanie projektu, za 

pierwszym razem brak ofert, za drugim oferty znacząco przekroczyły zakładane koszty. 

Ponowiono zapytanie ofertowe - trwa analiza złożonych ofert - w trakcie negocjacji cenowych  i 

przygotowania zlecenia dla Wykonawcy projektów montażu smoków - 3 figurki.

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

W dniu 29.04.2022 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania - budowa wyniesionego przejścia 

przez ul. Na Błonie - w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 17.05.2022 r. odbyło się otwarcie 

ofert - wpłynęła oferta na kwotę 259 000 zł, która przekracza zabezpieczone środki finansowe. 

Konieczne zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na rok 2023 - wystąpiono z 

pismem o zmianę zakresu i zabezpieczenie większych  środków na 2023 r. celem 

rozstrzygnięcia przetargu lub ogłoszenia nowego na roboty budowlane.

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. Uzyskano zaświadczenie Wydziału Architektury UMK o braku sprzeciwu dla 

realizacji inwestycji. W trakcie przygotowania ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane.

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. Dwukrotnie wystąpiono o oferty na wykonanie projektu, za 

pierwszym razem brak ofert, za drugim oferty znacząco przekroczyły zakładane koszty. 

Ponowiono zapytanie ofertowe - trwa analiza złożonych ofert - w trakcie negocjacji cenowych  i 

przygotowania zlecenia dla Wykonawcy projektów montażu smoków - 3 figurki.

Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. 

ok. 180 m.b. 
210 000,00 zł Rezygnacja z realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

na dzień 30.06.2022 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 Ogłoszono przetarg na wykonanie koncepcji z terminem składania ofert do 06.07.2022 r.

Suchą nogą do tramwaju 410 000,00 zł 
W dniu 20.05.2022 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania - wpłynęło 5. W dniu 

27.06.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 554 297,68 zł.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł 

W dniu 10.06.2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, otwarcie 

ofert odbyło się 21.06.2022 r. - wpłynęły 2, w trakcie weryfikacji. Zakres - budowa chodnika 

poza odcinkiem zrealizowanym przez prywatnego inwestora na podstawie umowy zgodnie z art. 

16 ustawy o drogach publicznych.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej 200 730,00 zł 
Otwarcie ofert odbyło się  14.06.2022 r. - wpłynęły 2 - przekraczające zabezpieczone środki - w 

trakcie weryfikacji.

Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei 

Solidarności
440 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji.


