Słupsk, dnia 11 maja 2017 r.

W związku z zakończeniem prac Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych poniżej znajduje się informacja dotycząca przyznania wsparcia
z budżetu Miasta Słupska, udzielonego w ramach Inicjatywy Lokalnej 2017 roku.
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1. Grupa mieszkańców Tankpetrol wraca do Słupska,
czyli nowy mural w naszym
mieście

20.410,00 zł

14.410,00 zł

14.410,00 zł

-

2. Grupa mieszkańców Odbudowa strefy dla dzieci przy
ul. Piotra Skargi

29.440,00 zł

25.440,00 zł

13.640,00 zł

Wniosek otrzymał pozytywną
ocenę Zespołu z
uwzględnieniem ograniczenia
inwestycji do zakupu:
zjeżdżalni, huśtawki bujanej
podwójnej, bujaczka, małpiego
gaju oraz tablicy informacyjnej

3. Grupa mieszkańców Zamontowanie betonowego
pingpongowego oraz
betonowego stołu do gry w
piłkarzyki na zewnątrz na terenie
parku rekreacyjno-sportowego
przy ul. Lipowej - Druyffa

15.500,00 zł

12.500,00 zł

0,00 zł

W związku z szerokim
zakresem robót, które
wykonano w ramach inicjatywy
lokalnej w latach poprzednich
na tym terenie, w tym
zamontowaniem placu zabaw
oraz placu fitness Zespół nie
rekomenduje dalszej rozbudowy
strefy wypoczynku na placu

przy ul. Lipowej - Druyffa
4. Grupa mieszkańców Śniadanie z Zamenhofem

9.050,00 zł

6.050,00 zł

3.400,00 zł

Wniosek otrzymał pozytywną
ocenę Zespołu z
uwzględnieniem usunięcia z
kosztorysu wydruku plakatów.
W dniu 10 kwietnia
poinformowano Zespół o
zmianie dotyczącej miejsca
realizacji zadania. W związku z
powyższym z kosztorysu
usunięty zostanie koszt
wynajęcia projektora
zewnętrznego.

5. Grupa mieszkańców Teatr podwórkowy – Koncert
Performatywny „Agamemnon
Gnida I”

29.200,00 zł

14.500,00 zł

0,00 zł

Zaproponowany repertuar jest
nieadekwatnie dobrany do
potencjalnego widza

6. Grupa mieszkańców Plac zabaw dla wszystkich

25.000,00 zł

24.000,00 zł

35.000,00 zł

Wniosek został uznany jako
bardzo ważny dla Miasta, z
uwzględnieniem podwyższenia
kosztów inwestycji ze względu
na niedoszacowanie kosztu
zakupu karuzeli wraz z
transportem i usługą osadzenia (
dokonano wstępnego
rozeznania rynku ) oraz brakiem
pozycji w kosztorysie
dotyczącej usługi wykonania
planu i projektu
zagospodarowania terenu.

7. Grupa mieszkańców Budowa parku STREET
WORKOUT

30.000,00 zł

30.000,00 zł

0,00 zł

Negatywna ocena Zespołu
w związku z brakiem
jakiegokolwiek zaangażowania

mieszkańców w realizację
inicjatywy
8. Grupa mieszkańców Aktywnie u Dąbrowskiej 2017 –
ćwiczmy dalej !

1.309,95 zł

1.069,95 zł

0,00 zł

Wg otrzymanych informacji
zadanie zrealizowane w roku
poprzednim nie cieszyło się
zainteresowaniem, które
zakładano

9. Grupa mieszkańców Od architektury do tektury

12.300,00 zł

10.205,00 zł

0,00 zł

Zadanie przy dużych kosztach
realizacji przeznaczone było dla
zbyt małej grupy odbiorców.

10. Centrum Inicjatyw
Obywatelskich

17.900,00 zł

16.240,00 zł

0,00 zł

Negatywna ocena ze względu
na wskazanie SCOPiES jako
miejsca, w którym powstać
może biblioteka nie generując
kosztów związanych z
infrastrukturą.

11. Grupa mieszkańców Rewitalizacja parku przy ul.
Wazów – strefa dla seniorów

38.300,00 zł

36.500,00 zł

5.900,00 zł

Ocena pozytywna z
uwzględnieniem ograniczenia
inwestycji do zakupu stołu do
gry w szachy, warcaby,
chińczyka oraz wykonania
projektu zagospodarowania
terenu.

12. Polskie
Stowarzyszenie
Europa –
Demokracja
-Esperanto z/s w
Słupsku

41.143,00 zł

3.800,00 zł

3.100,00 zł

Ocena pozytywna z
uwzględnieniem ograniczenia
kosztów do usługi wyżywienia
zaproszonych gości oraz zakupu
tabliczki

13. Grupa mieszkańców Wygodny Słupsk

21.158,00 zł

15.858,00 zł

15.858,00 zł

-

14. Grupa mieszkańców Budowa gabionów z

16.250,00 zł

14.450,00 zł

0,00 zł

Zaproponowana inwestycja

Biblioteka pozarządowa

Rok Zamenhofa w Słupsku

nasadzeniami i montaż znaku
drogowego w ramach projektu
„Rewitalizacja podwórka
wielopokoleniowego
Wrocławska 1 – Paderewskiego
6”.

Łącznie 306.960,95 zł

służy tylko i wyłącznie
estetyzacji podwórka wspólnot
mieszczących się przy ul.
Wrocławskiej 1 –
Paderewskiego 6,
zamontowanie kosztownych
gabionów nie ma racjonalnych
podstaw.
225.022,95 zł

91.308,00 zł
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