BUDŻET OBYWATELSKI 2020
nazwa zadania

planowany koszt

Zadbany i bezpieczny Chynów

1 000 000

Boisko ROLKOWO-WROTKARSKIE do nauki
jazdy na rolkach i wrotkach, gry w hokeja na
rolkach, unihokeja, rowerowego polo itp.
(bezpieczne, przyjazne oraz profesjonalne) pierwszy taki obiekt w Zielonej Górze

320 000

kwota realizacji

376 037

różnica

uwagi

623 963

1. Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji ul.
Truskawkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Błotną do pętli
autobusowej (umowa 22.386,- zł)
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia
(umowa 38.622,- zł)
3. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu
wokół boiska "Chynowianka" (umowa 11.439,- zł)
4. Renowacja murawy boiska z trawy naturalnej przy ul. Złotej
(umowa 99.559,80 zł)
5. Roboty budowlane Rewitalizacja ulicy Truskawkowej - Przetarg
otwarcie ofert:
2020-12-04 unieważniony - koszt realizacji (595.464,53 zł)
przekracza zaplanowane środki
6. Roboty budowlane budowa oświetlenia - (umowa 198.030,- zł)
7. Roboty budowlane - zagospodarowanie wokół boiska
I Przetarg otwarcie ofert: 2020-10-27 unieważniony - koszt realizacji
(280.440,- zł) przekracza zaplanowane środki
II Przetarg otwarcie ofert: 2021-03-16 unieważniony - koszt realizacji
(276.750,- zł) przekracza zaplanowane środki
III Przetarg otwarcie ofert: 2021-05-11 w trakcie oceny (ceny ofert
199.000,- zł), termin realizacji 150 dni od przekazania placu budowy
8. Z uwagi na pkt 5) Zlecono wykonanie projektu w zakresie zmiany
przebiegu trasy rowerowej, rewitalizacji ulicy Truskawkowej w
Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli
autobusowej teremin do 2021.06.12 (6.000,- zł)
Kontynuacja zadania w 2021r.

Stan pandemii wpływa na harmonogram realizacji zadań
zaplanowanych na 2020 rok

Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla
osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego,
Pomorskiego

10 Zielonych Ładowarek na terenie miasta Zielona
Góra

500 000

680 000

30 196

19 800

469 804

1. mapa (196,- zł)
2. Uchwałą nr XXIX.542.2020 z dnia 29.09.2020 r. przystąpiono do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze
3. Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego parku do
wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich
Śląskiego, Pomorskiego termin do 2021.06.30 (30.000,- zł)
Kontynuacja zadania w 2021r.

660 200

1. Wykonano dokumentację projektową (19.800,- zł)
2. Przetarg na budowę 10 „Zielonych Ładowarek” - Przetarg
otwarcie ofert:
2020-09-01 unieważniony - koszt realizacji (674.650,01 zł)
przekracza zaplanowane środki
3. Przetarg na dostawę 3 Zielonych Ładowarek wraz z wykonaniem
robót budowlanych na terenie miasta Zielona Góra. Otwarcie ofert:
2021-05-07 - w trakcie oceny (ceny ofert 132.840,- zł; 145.201,50 zł;
178.500,- zł), termin realizacji 90 dni od przekazania placu budowy
Kontynuacja zadania w 2021r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej

1 000 000

18 671

981 329

Wykonano wstępną dokumentację projektową (umowa 18.671,40
zł).
W trakcie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.
Kontynuacja zadania w 2021r.

Budowa pomieszczeń szatni, wc i świetlicy
zajęciowej dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport
speedrowerowy (żużel na rowerach)

150 000

183 750

-33 750

Wykonane - grudzień 2020

Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku
Kolei Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga
torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909r.

657 000

657 000

0

Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem
i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących
osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej
(EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina Gęśnika)

559 900

88 100

471 800

1. Roboty budowlane do 19.11.2021 (umowa 835.000,- zł z tej poz.
657.000,- zł oraz z Galeria pod chmurką … 178.000,- zł)
1. Wycinka drzew (umowa 51.200,- zł)
2. Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.04.2021 (umowa
36.900,- zł)
Kontynuacja zadania w 2021r.

Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej
Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii
"LOPiT" - etap I

484 851

467 216

17 636

Wykonane - listopad 2020

Rewitalizacja dzielnicy Przylep

400 000

472 134

-72 134

Wykonane - grudzień 2020

Racula z placem rekreacyjnym
Dokończenie Centrum Rekreacyjno-Kulturowego w
Jeleniowie
Remont i doposażenie placu rekreacyjnosportowego
Plac zabaw (Zawada)
Zagospodarowanie i doposażenie placu
rekreacyjnego w miejscowości Nowy Kisielin

100 000

100 000

0

Wykonane - czerwiec 2020

100 000

100 000

0

Wykonane - lipiec 2020

106 900

112 767

-5 867

Wykonane - sierpień 2020

100 000

137 755

-37 755

Wykonane - sierpień 2020

100 000

87 415

12 585

Wykonane - maj 2020

676 630

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Opracowanie
projektu budowlaanego i budowa nawierzchni dróg ul. Racula Zbarska…Lwowska…. (termin realizacji 30.06.2020) + aneks ze
zmianą terminu do 30.10.2020r.
Planowany termin realizacji 2021r.

Opracowanie projektu budowlanego i budowa
nawierzchni dróg ul. Racula-Zbarska, RaculaLwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą
gazociągu z przyłączami

700 000

23 370

