
Stan realizacji zadań BO    na dzień 31.10.2022 r. 

Tytuł zadania Koszt  Stan realizacji 

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł 
14.10.2022 r. rozstrzygnięty został przetarg i wyłoniono wykonawcę prac 
projektowych. Zawarto umowę z dnia 27.10.2022 r. na kwotę 69 000 zł.  
Termin realizacji: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 
smocza trasa  

115 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja 
projektowa posadowienia figurek 3 smoków. W trakcie oczekiwania na 
uzgodnienie projektów przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Następnie 
złożone zostaną wnioski do Wydziału Architektury UMK - zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót. 

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

22.07.2022 r. został unieważniony przetarg - wpłynęła jedna oferta, która 
przekraczała zabezpieczone środki finansowe. Brak możliwości realizacji 
zadania w br. Celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków 
finansowych na zadanie w 2023 r. 

Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!  44 780,00 zł 
30.09.2022 r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert 
nastąpiło 17.10.2022 r. Wpłynęła jedna oferta przekraczająca zabezpieczone 
środki finansowe. 

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok 
co krok  

129 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja 
projektowa posadowienia figurek 3 smoków. W trakcie oczekiwania na 
uzgodnienie projektów przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Następnie 
złożone zostaną wnioski do Wydziału Architektury UMK - zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót. 

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł 
Dokumentacja projektowa została opracowana, przekazana do ZDMK  
i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym. 

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy 
Na Błonie 

337 760,00 zł 
Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie 
koncepcji, celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków 
finansowych na zadanie w 2023 r. 

Suchą nogą do tramwaju 410 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto Umowę z 28.07.2022 r. na kwotę   
554 297,68 zł. Termin realizacji - 5 miesięcy. 

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na rozbudowę  
ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. 1.07.2022 r. rozstrzygnięto przetarg  
na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z dnia  
20.05.2022 r. na kwotę 47 724 zł.  
Termin opracowania projektu: 20.08.2023 r. 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej 200 730,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji. 20.07.2022 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono 
wykonawcę robót. Zawarto Umowę z dnia 29.07.2022 na kwotę  
1 885 780, 58 zł.  Z uwagi na znaczny koszt zadanie finansowane poza 
budżetem obywatelskim - z Programu modernizacji dróg i chodników. 

 


