Budżet obywatelski w Działdowie 2017 – stan realizacji na dzień 31 marca 2017 r.
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Nazwa zadania

Stan realizacji na dzień 31 marca 2017 r.

Budowa bieżni trzytorowej sześćdziesięciometrowej Do dnia 27 marca 2017 r. została opracowana koncepcja realizacji zadania, na
i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem "Zielone podstawie której obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna
marzenie" na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana niezbędna do rozpoczęcia właściwej realizacji.
Pawła II w Działdowie
W dniu 01.03.2017 r. została zawarta umowa na realizację zadania.
Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej
Przewidywany termin realizacji do 31.05.2017 r.
Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po wykonaniu modernizacji
Budowa chodników po obu stronach ul. Broniewskiego
oświetlenia ulicznego w ulicy Broniewskiego.
Ulica Bielnikowa znajduje się w obrębie Założeń Urbanistycznych Starego
Miasta, wpisanych do Rejestru zabytków województwa warmińskomazurskiego. Realizacja zadania jest możliwa wyłącznie w uzgodnieniu
z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Olsztynie. Z wytycznych uzyskanych od WKZ wynika, iż w pierwszej
kolejności należy wykonać badania archeologiczne, a następnie na podstawie
Nasza Bielnikowa - przebudowa chodnika i schodów badań opracować dokumentację. Ponadto Konserwator wskazuje, że podane w
(z umieszczeniem kreatywnej strefy gier i zabaw dla zgłoszeniu do Budżetu Obywatelskiego rozwiązania w zaproponowanym
dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia kształcie i kolorystyce, biorąc pod uwagę historyczną zabudowę układu
urbanistycznego nie są wskazane. Koszt badań i opracowania dokumentacji
na ulicy Bielnikowej
wynosi ok. 50.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż łączny koszt zadania przekroczy
przewidziany limit 100.000,00 zł na jedno zadanie oraz mając na względzie
brak akceptacji WKZ dla proponowanych rozwiązań, wykonanie zadania nie
jest realne w ramach procedur przewidzianych dla Budżetu Obywatelskiego.
Przebudowa ulicy Bielnikowej została natomiast wzięta pod uwagę w ramach
działań zmierzających do rewitalizacji Starego Miasta.
W dniu 30.03.2017 r. został wyłoniony wykonawca zadania. Obecnie
Chodnik na ulicy Jana Matejki
przygotowywana jest umowa na realizację zadania.
Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na W dniu 01.03.2017 r. została zawarta umowa na realizację zadania.
Przewidywany termin realizacji do 31.05.2017 r.
terenie przy "oczku wodnym" ul. ZMW "Wici"

