RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ
Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2019
(stan na sierpień 2019)

Lp.
1.

Wydział/jednostka
Wydział Inwestycji
pl. Zwycięstwa 1
inwestycje@um.slupsk.pl
59 8488 475

Nazwa zadania
Budujemy V część parku
Witkacego

Stan realizacji
W dniu 20.05.2019 r. Miasto Słupsk podpisało umowę na roboty
budowlane dotyczące Budowy siłowni zewnętrznej i strefy Street
Workout oraz wybiegu dla psów i sciany do graffiti na terenie parku
rekreacyjno – sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada –
Frąckowskiego w Słupsku
Umowa została zawarta z firmą „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski, ul.
Świętokrzyska 25,
80 – 180 Gdańsk.
Wartość umowy: 299.382,00 zł.
Termin zakończenia inwestycji: 3 miesiące od podpisania umowy, tj. do
20.08.2019.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie:
1) Siłowni zewnętrznej i strefy Street Workout
2) Wybiegu dla psów i ściany do graffiti
Inwestycję zrealizowano w terminie.

2.

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej
ul. Przemysłowa 73
zim@zimslupsk.com
59 841 00 91

Rozbudowa Parku Street
Workout

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadania.
W dniach od 12 kwietnia do 7 maja odbyły się konsultacje społeczne.
Podczas konsultacji udostępniony został projekt zagospodarowania
terenu prezentujący jakie urządzenia siłowe oraz w jakiej konfiguracji
zostaną zamontowane na rozbudowywanym parku. W wyniku
przeprowadzonych konsultacji nie odnotowano uwag do projektu. Trwa
przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach
procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu
planowane jest na przełom sierpnia i września.

Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 10

Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie
przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Uzyskano pozwolenie na
budowę. Zapewniono zwiększone środki na realizację inwestycji w
związku z przekroczeniem przez najkorzystniejszą ofertę środków, które
były planowane na zadanie.W bieżącym miesiącu rozpoczną się prace
budowlane.

Kliny Zieleni na Zatorzu – Ogrody Opracowano dokumentację projektową dla czterech obszarów ujętych w
Sensoryczne
zadaniu. W dniach od 28 marca do 18 kwietnia odbyły się konsultacje
społeczne. Trwa przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w ramach procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.
Ogłoszenie przetargu planowane jest na przełom sierpnia i września.
SEKUNDNIKI ŚWIETLNE

W ramach zapytania ofertowego złożone zostały trzy oferty na
wykonanie projektu wykonawczego montażu liczników czasu na
sygnalizacjach świetlnych przy ul. Tuwima, Deotymy, Jagiełły, Jaracza
i Placu Zwycięstwa. Podpisano umowę na wykonanie projektów.
Przeprowadzono konsultacje społeczne. Kończą się prace projektowe. Po
ich zakończeniu we wrześniu planowane jest ogłoszenie zapytania
ofertowego na wykonanie robót.

Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Zakończono prace projektowe. W dniach od 25 marca do 16 kwietnia
Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i odbyły się konsultacje społeczne. W ramach konsultacji udostępniony
Pogodnej w Słupsku
został projekt zagospodarowania terenu wraz z krótkim opisem
inwestycji. Mieszkańcy zgłosili trzy uwagi do prezentowanej koncepcji,
które zostały uwzględnione w projekcie. Ogłoszono trzy przetargi na

wybór Wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym nie złożono żadnych
ofert, w drugim jedyna oferta została odrzucona ze względów
formalnych, trwa trzecie postępowanie – otwarcie ofert planowane na 26
sierpnia br.
3.

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
pl. Zwycięstwa 1
wziss@um.slupsk.pl
59 8488 371

Akademia Aktywnego Seniora

Zaplanowane działania przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1. Odbyły się dwa z 3 zaplanowanych terenowych zajęć „nordic walking
sportem dla seniora”.
2. Odbyły się warsztaty zielarskie. Do zrealizowania pozostało spotkanie
podsumowujące.
3. Odbyły się cztery z 6 zaplanowanych warsztatów kulinarnych
"Zróżnicowana dieta lekarstwem na choroby cywilizacyjne"
4. Odbyło się siedm zaplanowanych wykładów, w tym wykład
inaugurujący Akademię Aktywnego Seniora.
5. Zajęcia rękodzieła:
-zrealizowano wszystkie zajęcia z wykonywania kwiatów z bibuły;
- odbyły się jedne warsztaty filcowania z 2 zaplanowanych.
6. Odbyły się zajęcia rehabilitacji ruchowej. Zrealizowano 12 (wszystkie)
z zaplanowanych zajęć.
7. Odbył się Piknik z Wiarusami w Leśnym Kocie 18 czerwca 2019 r.
Frekwencja na wszystkich zajęciach jest bardzo duża.

4.

Wydział Kultury
pl. Zwycięstwa 3
kultura@um.slupsk.pl
59 8488 379

I Festiwal Gier Planszowych

Po konsultacji z wnioskodawcą zadanie zostało przekazane do realizacji
Słupskiemu Ośrodkowi Kultury w Słupsku na podstawie umowy nr
9/Ku/SBP/2019 zawartej w dniu 19 marca 2019 r.
Na realizację zadania przekazano środki w wysokości 40 000 zł.
Zgodnie z w/w umową termin wykonania zadania został ustalony od
19.03.2019 r. do dnia 15.09.2019 r.
I Festiwal Gier Planszowych odbędzie się w dniach 15-16.06.2019 r.
w godzinach 12.00-20.00 w hali Gryfia w Słupsku i skierowany jest do
wszystkich miłośników gier planszowych .
Festiwal zrealizowano w planowanym terminie.

5.

Wydział Edukacji
pl. Zwycięstwa 3
edukacja@um.slupsk.pl
59 8488 322

Remont i wyposażenie placu
zabaw oraz siłowni plenerowej
wraz z ogródkiem botanicznym
„Edukacyjny zakątek” przy
Szkole Podstawowej nr 6 im.
Ludwika Waryńskiego w Słupsku

Zadanie w trakcie realizacji. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji
przeprowadzenia remontu i wyposażenia placu zabaw oraz siłowni
plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym "Edukacyjny zakątek" odbyły
się w szkole w miesiącu kwietniu. W miesiącu lipcu i sierpniu
przeprowadzono dwa przetargi. Po wyłonieniu firmy budowlanej i
podpisaniu umowy przystąpiono do robót budowlanych. Otrzymaliśmy
pozwolenie na wycinkę 5-ciu drzew, które zostały usunięte łącznie z
karczowaniem miejsc po nich. W obecnej chwili przystąpiono do
naprawy powierzchni na placu zabaw.

Jesienny Festyn Rodzinny w SP6

Zadanie będzie realizowane jesienią.

XX Dzień Europejczyka- Festiwal Zadanie zrealizowane. W dniach 03-08.V.2019r. gościliśmy grupę 10
Europejski
uczniów z dwójką opiekunów z Czech i Hiszpanii. Opłacono przelot
i zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Goście zwiedzili okolice
poznając najciekawsze miejsca oraz historię regionu w tym Bunkry
Bluchera, Muzeum Bursztynu oraz Zamek Książąt Pomorskich. 6 maja w
Sali Sinfonia Baltica odbyła się część artystyczna obchodów- występy
grupy polskiej, hiszpańskiej i czeskiej przedstawiające kulturę krajów.
Po części artystycznej przed szkołą odbył się festyn z wieloma
atrakcjami i konkursami z nagrodami zakupionymi w ramach budżetu.
W nauce siła. Warsztaty
naukowe dla dzieci, piknik
naukowy.

Od stycznia realizowane są warsztaty dla dzieci:
matematyczne, fizyczne, kodowanie. Warsztaty odbywają się dla grup
wiekowych do 9 roku życia i powyżej 9 roku życia. W sumie 6 zajęć w
tygodniu. Do końca kwietnia zrealizowano łącznie 24+12+24+24= 84
zajęcia. Zajęcia jak i cały projekt jest koordynowany przez szkolnego
koordynatora. Kupiliśmy 12 ozobotów do realizacji zajęć, materiały
papiernicze potrzebne do realizacji zajęć, zestawy gier planszowych,
materiały reklamowe. Zrealizowaliśmy piknik naukowy. Z budżetu
pokryliśmy wydatki na obserwatorium, pokazy chemiczne, pokazy baniek
i usługę animacyjną. Kupiono nagrody dla dzieci zaplanowane z budżetu.
Wszelkie założenia z projektu realizowane są zgodnie z planem. Od
września rusza druga tura zajęć dla dzieci.

6.

Słupski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Szczecińska 99
sosir@sosir.slupsk.pl
59 8447 531

Szkoła nauki jazdy na
Pumptracku – edycja II

13 maja rozpoczęły się pierwsze zajęcia sportowe w ramach Szkoły nauki
jazdy na Pumptracku. Bierze w nich udział około 20 osób. Zajęcia z
reguły odbywają się w środy i soboty, czasami Wykonawca zmienia
godziny lub dni, w których odbywają się zajęcia, informując nas o tym.
21 września odbędą się lokalne zawody na pumptracku, w których
Wykonawca zapewni elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenie
medyczne i i dyplomy lub medale dla 3 najlepszych zawodników we
wszystkich grupach wiekowych. We wrześniu odbędzie się także
szkolenie poprowadzone przez dwóch zawodników lub trenerów
Pumptracka, Downhill lub Enduro.

AKADEMIA MŁODEGO ZAPAŚNIKA
II

Zajęcia odbywają się od 4 marca. Stworzone są dwie grupy wiekowe:
młodsza (od 4 do 8 lat). Zajęcia w tej grupie odbywają się dwa razy w
tygodniu. Uczestniczy w nich średnio 35 osób i to jest liczba
uczestników, którzy chodzą systematycznie. Dzieci, które chodzą
sporadycznie jest więcej. Starsza grupa, czyli dzieci powyżej 9 roku
życia ćwiczy 5 razy w tygodniu i tych osób jest około 15. W okresie
wakacyjnym zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem,
Wykonawca przedmiotu zamówienia systematycznie prowadzi
dokumentację fotograficzną i publikuje ją na Facebooku.

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE Z
AKADEMIĄ

W ramach realizacji niniejszego zadania Akademia Młodego Lekkoatlety
zorganizowała finał miejski z którego wyłoniono najlepszych zawodników
do reprezentacji w Finale Ogólnopolskim.
W tym finale AML zdobył pierwsze miejsce w punktacji medalowej Miast.
Poszczególni zawodnicy zajmowali także wysokie miejsca w punktacjach
indywidualnych. Do zakończenia zadania pozostały do zorganizowania
dwie
edycje
eliminacyjne
do
kolejnego
cyklu
Czwartków
Lekkoatletycznych w roku 2020.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

