PROPOZYCJE PROJEKTÓW ZGŁOSZONE
DO GIŻYCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

L.p.

Tytuł

Szacunkowa
wartość

Wydział

Krótka charakterystyka

Ocena Urzędu
Miejskiego

Opinia
Zespołu
ds. GBO

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

SPORT

1.

1.

Maraton Mazury Run 2019 Giżycko

50 000,00 zł

MOSiR

2.

2.

Gala sportów walki – Fight
cage of the masurian warriors

30 000,00 zł

MOSiR

3.

3.

Bieg ekstremalny mazurskiego
komandosa – run of the
masurian wolf

35 000,00 zł

MOSiR

- organizacja wydarzenia (maratonu lub
półmaratonu – w zależności od możliwości)
ze startem lub metą w Giżycku,
- bieg o charakterze ogólnopolskim i rangą
ogólnopolską, promujący miasto jako aktywną
atrakcję spędzania czasu
- zorganizowanie gali MMA na plaży miejskiej
będzie czymś nowym w tej branży,
- impreza będzie cieszyć się dużym
zainteresowaniem ludzi oraz mediów, gdyż będzie
w plenerze,
- walki w klatce poprzedzone będą pokazem walki
wręcz żołnierzy z różnych jednostek wojskowych,
- kolejnym krokiem będzie zorganizowanie gali
MMA w OCTAGONIE pływającym w porcie
żeglugi mazurskiej na jeziorze Niegocin (charakter
promocyjny, bez biletów)
- bieg rozpoczynałby się w Ośrodku Szkolenia
15 GBZ, gdzie zawodnicy mieliby
do pokonania określony odcinek przeszkody
wodnej, następnie tor szkolenia pododdziałów
specjalnych i odbyłoby się strzelanie biatlonowe

na strzelnicy wojskowej, dalej drogą w kierunku
Pierkunowa pokonanie ok. 1 km bagien i bieg przez
Pierkunowo na Plac Ćwiczeń Świdry, gdzie
ustawione będą kolejne przeszkody,
- pieniądze pozwolą na modernizację torów
przeszkód, konstruowanie nowych, wynajęcie
profesjonalnego pomiaru czasu, a także zakup
nagród, statuetek oraz gadżetów do pakietów
promocyjnych

4.

5.

4.

5.

Mazurski dzik – man with iron
muscles

Tenis dla wszystkich –
bezpłatne ogólnodostępne
korty tenisowe

30 000,00 zł

40 000,00 zł

MOSiR

- konkurencje będą rozegrane w trzech
klasyfikacjach: masters (mężczyźni +35 lat), open
mężczyzn oraz open kobiet,
- na tego rodzaju zawodach stawia się głównie
na wytrzymałość i wydolność przy CrossFit
oraz na siłę i technikę przy wyciskaniu sztangi leżąc,
- zawody będą się składały głównie
z kilkuminutowych AMRAP-ów (as many reps as
possible), czyli w danym czasie wykonuje
się maksymalną ilość powtórzeń powierzonego
ćwiczenia bądź kompletu ćwiczeń

POZYTYWNA

POZYTYWNA

MOSiR

- poszerzenie oferty bezpłatnych obiektów
sportowych o cztery profesjonalnie wykonane
i wyposażone korty tenisowe z profesjonalną
obsługą i zapleczem,
- celem jest zachęcenie do korzystania z uroków
nauki gry w tenisa ziemnego,
- projekt obejmuje bezpłatne korzystanie
z odkrytych kortów ziemnych, ze sprzętu (rakiety,
piłki) dostosowanego do wieku i umiejętności
uczestników programu

POZYTYWNA

POZYTYWNA

6.

7.

8.

6.

7.

8.

Wspieranie rozwoju giżyckiej
piłki ręcznej dziewcząt
i chłopców poprzez pomoc
w finansowaniu zajęć i udziału
w zawodach oraz organizację
zawodów sportowych

Mama wraca do formy,
a dziecko bezpiecznie bawi

Sauna na plaży miejskiej

30 000,00 zł

30 000,00 zł

40 000,00 zł

MOSiR

MOSiR

MOSiR

- promocja miasta poprzez zawody o wielkim
zasięgu,
- doskonalenie umiejętności zawodników
i zawodniczek stowarzyszenia Młodzieżowe
Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych
Talentów „Giżycko”,
- udział kilkudziesięciu (60 -90) meczach, zgodnie
z kalendarzem Związku Piłki Ręcznej w Polsce
oraz towarzyskich i turniejach na terenie całego
kraju i zagranicy (Litwa, Dania, Słowacja),
- udział w dwóch obozach szkoleniowych,
- udział w około stu zajęciach treningowych zgodnie
z zaplanowanym rocznym planem pracy
(makrocyklem treningowym),
- zakres rzeczowy to w większości sprzęt sportowy
i rehabilitacyjny niezbędny do uprawiania
tej dyscypliny
- całoroczny cykl ćwiczeń sportowych
odbywających się dwa razy w tygodniu, połączone
z równoległą opieką nad dziećmi,
- na jednej części sali sportowej instruktor fitness
prowadziłby zajęcia sportowe dla mam, a na drugiej
sali animator zajmowałby się opieką nad dziećmi,
- do sprawnej realizacji projektu należałoby zakupić
dodatkowy sprzęt (zabawki) dla funkcji animatora
- postawienie ogólnodostępnej sauny na plaży
miejskiej o wymiarach ok. 10m2 powierzchni,
co oznacza, że w każdej zmieści się od 15 do 20
osób,
- moduły wyposażone w duże okna, przez
które widać Niegocin,

POZYTYWNA

NEGATYWNA
(projekt będzie
ponownie
rozpatrzony
16 maja 2018 r.)

NEGATYWNA NEGATYWNA
(brak wskazania
(projekt będzie
miejsca realizacji
ponownie
projektu – brak
rozpatrzony
odpowiedzi)
16 maja 2018 r.)
NEGATYWNA
(po
NEGATYWNA
konsultacjach
(projekt będzie
z WPI, projekt
ponownie
nie jest zgodny
rozpatrzony
z przepisami
16 maja 2018 r.)
budowlanymi)

9.

10.

11.

9.

10.

11.

Surf to fly Giżycko Cup
2019 snowkite competition

Zakup sprzętu sportowego
do prowadzenia zajęć
sportowych

Bojerowe Giżycko

18 000,00 zł

35 000,00 zł

50 000,00 zł

- obok sauny należy postawić dodatkowy moduł,
w którym znajdować się będzie szatnia, prysznic
oraz toaleta,
- sauny funkcjonować będą w okresie listopad –
kwiecień
- zawody o zasięgu ogólnopolskim
oraz międzynarodowym w snowkitingu,
- koncert i warsztaty muzyczne dla uczniów szkół
podstawowych i średnich z Giżycka,
MOSiR
- lekcje ze sterowania latawcem dla uczniów szkół
(Ekomarina)
podstawowych i średnich z Giżycka,
- wieczór filmów kitesurfingowych z prezentacją
sprzętu do snowkitingu

MZOSiP

MOSiR

- zakup sprzętu sportowego dla SP 2 w Giżycku,
- wyposażenie sal gimnastycznych w maty
do ćwiczeń, zeskok do skoku wzwyż, strojów
sportowych, strojów do tenisa stołowego, rakiet
i piłeczek do tenisa ziemnego, piłkarzyków, stołu
bilardowego z kijami
- wyposażenie Giżyckiej Grupy Regatowej
w regatowy sprzęt bojerowy,
- konieczne jest dokupienie masztów, kadłubów,
płozownic, płóz oraz żagli,
- doposażenie GGR w drobny sprzęt w klasach
ICE-Optimist i ICE-Board oraz docelowo
w co najmniej cztery kompletne bojery klasy DN

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA
(pod warunkiem
dostępności
zakupionego
sprzętu
dla wszystkich
mieszkańców)

NEGATYWNA

POZYTYWNA

NEGATYWNA
(projekt będzie
ponownie
rozpatrzony
16 maja 2018 r.)

KULTURA

12.

13.

1.

2.

Organizacja dnia otwartego
„Mazury Hip Hop Festiwalu
Giżycko 2019”

Cykl wyprzedaży garażowych.
Sprzedajmy zbędne rzeczy,
kupmy coś atrakcyjnego,
poznajmy sąsiadów

50 000,00 zł

20 000,00 zł

- projekt adresowany głównie do młodzieży z
Giżycka oraz Powiatu Giżyckiego, jak i do osób
przebywających tutaj w ramach wypoczynku
wakacyjnego, zainteresowanych kulturą i muzyką hip
hop,
- do XVIII edycji Mazury Hip Hop Festiwalu,
trwającego 3 dni, w porozumieniu z organizatorem
festiwalu dołączony zostanie pierwszy dzień
otwarty,
BPS (granty) - odbywać się on będzie na terenie miasta
w nowoczesnej architekturze nowej kładki nad
kanałem Łuczańskim oraz w amfiteatrze Twierdzy
Boyen,
- w trakcie dnia otwartego odbywać się będą
warsztaty technik raperów i dj-ów, rymowania,
podstaw tańca hip hop, posługiwania
się mikrofonem, umiejętności freestylowania,
malowania graffiti przy mechanicznym odtwarzaniu
muzyki hip hop

GCK

- przygotowania oraz działania informacyjne
i promocyjne związane z organizacją ośmiu edycji
wyprzedaży garażowych (od czerwca do września)
na Placu Piłsudskiego lub Pasażu Portowym,
- projekt ogólnodostępny, reklamowany również
poza Giżycko

POZYTYWNA

POZYTYWNA

NEGATYWNA
(zakres do
uzupełnienia:
NEGATYWNA
co mieści
(projekt będzie
się w kwocie
ponownie
wskazanej w
rozpatrzony
projekcie, prośba
16 maja 2018 r.)
o przygotowanie
kosztorysu –
brak odpowiedzi)

14.

3.

Organizacja w 2019 roku
widowisk plenerowych
w Giżycku: Orszaku Trzech
Króli, Misterium Męki
Pańskiej, Lata z Chrystusem

15.

4.

Giżycka biblioteka chustowa

6 000,00 zł

16.

5.

Wystawa zdjęć z okazji Dnia
Matki: historie nasze
codzienne

4 900,00 zł

17.

6.

Giżycka biblioteka rodzicielska

1 200,00 zł

50 000,00 zł

- organizacja trzech wydarzeń w 2019 roku: Orszaku
Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej i Lata
BPS (granty) z Chrystusem,
- są to przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym
oraz religijnym
- zakup 9 chust i 8 nosideł od dwóch polskich
producentów,
BPS (granty) - biblioteka chustowa działa od 2017 roku i cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem (na nosidła
są kolejki i zapisy z miesięcznym wyprzedzeniem)
- pomysł na uhonorowanie mam w dniu ich święta
i pokazanie życia codziennego różnych mam
w przestrzeni publicznej ,
- zaplanowano 20 zdjęć, z których każde
GCK
przedstawiałoby inną kobietę i inną historię,
- wystawa zdjęć w miejscu publicznym,
np. na Pasażu Portowym, tak aby każdy mógł
zobaczyć zdjęcia, przeczytać krótkie historie
- projekt działa od września 2017 r.,
- rodzicom proponowane są książki dotyczące
rodzicielstwa oraz różnych jego aspektów,
koncentrujących się jednak na wychowaniu w duchu
rodzicielstwa bliskości oraz porozumienia bez
BPS
przemocy,
- zlokalizowanie biblioteki w lokalu
gastronomicznym i ogólnodostępnym sprawi,
że biblioteka stanie się bardziej dostępna i otwarta
dla zainteresowanych

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

EKOLOGIA
18.

1.

Dzieci przyjaciółmi zwierząt

15 000,00 zł

BPS (granty)

- zorganizowanie dwóch imprez ogólnomiejskich
pod hasłem: dzieci przyjaciółmi zwierząt,

19.

2.

Wsparcie dla opiekunów
bezdomnych zwierząt

10 000,00 zł

20.

3.

Zakup specjalistycznych
urządzeń do pielęgnacji zieleni

50 000,00 zł

21.

4.

Regatta cleaning service

50 000,00 zł

- celem obu imprez jest uwrażliwienie dzieci
i młodzieży na los zwierząt, na ich potrzeby
i obowiązki ludzi względem nich
- wzorem minionych lat postuluje się zakupienie
WGK
około tony karmy suchej przeznaczonej
dla bezdomnych kotów, żyjących na terenie Giżycka
- zakup specjalistycznego urządzenia służącego
do pielęgnacji obszarów zielonych: trawników, pól,
boisk, parków, ogrodów, plaż,
MOSiR
- zakupiony sprzęt ma za zadanie pomóc
w utrzymywaniu i pielęgnacji terenów zielonych,
co przyczyni się także do poprawy wizerunku
Giżycka
- zakup trzech modułowych, pływających platform
wyposażonych, m.in. w pojemniki na śmieci
oraz toaletę, służących do obsługi regat i innych
MOSiR
imprez odbywających się na jeziorze,
(Ekomarina)
- każda z platform o wymiarach około 3,5 m x 2 m
zostanie dodatkowo wyposażona w koła ratunkowe,
barierki, kotwice oraz drabinkę

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

NEGATYWNA
(projekt będzie
ponownie
rozpatrzony
16 maja 2018 r.)

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

EDUKACJA

22.

1.

Dzieciaki na podwórko –
rodzinne planszówki na plaży
miejskiej

15 000,00 zł

MOSiR

- projekt skierowany do dzieci w wieku 4-12 lat i ich
rodziców,
- spotkania odbywać się będą w wybrane soboty
(10 spotkań w roku) w godzinach 10-15,
- rodzice mogą zostawić dzieci pod opieką
animatorów lub czynnie brać udział w zabawie,
- dla uczestników dostępna będzie woda oraz napoje
gorące, a także przewidziano drobne nagrody
dla najdzielniejszych uczestników,
- wstęp wolny dla wszystkich,

- gry planszowe dostępne będą na miejscu, można
również przynieść swoje ulubione

23.

24.

25.

26.

2.

Z tenisem za pan brat –
bezpłatne zajęcia tenisa
ziemnego

3.

Wymiana młodzieży polskolitewskiej

4.

5.

Bezpieczne Giżycko,
czyli umieszczenie
10 defibrylatorów AED
w przestrzeni miasta

Cykl wykładów i prelekcji
patriotycznych

42 000,00 zł

48 935,00 zł

50 000,00 zł

5 000,00 zł

MOSiR

- nadrzędnym celem jest bezpłatna nauka gry
w tenisa ziemnego,
- ogólnodostępne, bezpłatne zajęcia, na których
uczestnicy poznają podstawy tenisa,
- zajęcia prowadzone na odkrytych kortach
od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

POZYTYWNA

POZYTYWNA

MZOSiP

- głównym założeniem projektu jest poznanie
kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalenie
stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między
młodymi uczestnikami

POZYTYWNA

POZYTYWNA

WPI

- umieszczenie 10 defibrylatorów w przestrzeni
miasta w budynkach publicznych, w których nie ma
tego typu urządzeń,
- kampania edukacyjno-promocyjna

NEGATYWNA
(zakres do
uzupełnienia:
nie wszystkie
obiekty są
własnością
Miasta)
odp. na wniosek
z 30.04.,
podtrzymana
ocena negatywna

POZYTYWNA

MBP

- całoroczny cykl wykładów odbywających się raz
w miesiącu,
- znani prelegenci prezentowaliby cykl wykładów
patriotycznych, m.in.: o żołnierzach wyklętych,
bohaterach antykomunistycznego podziemia,
- spotkania odbywałyby się w ogólnodostępnych
salach

POZYTYWNA

NEGATYWNA
(projekt będzie
ponownie
rozpatrzony
16 maja 2018 r.)

27.

28.

6.

7.

Wyposażenie szkół Gminy
Miejskiej Giżycko
w defibrylatory AED

III giżycka konferencja
bliskości

45 000,00 zł

14 300,00 zł

MZOSiP

- wzbogacenie Giżycka o nowoczesne,
automatyczne defibrylatory AED – urządzenia
do ratowania zdrowia i życia,
- wyposażenie szkół w ważne urządzenia
dydaktyczne,
- ujednolicenie urządzeń szkoleniowych i
ratowniczych usprawni działanie osoby wykonującej
pierwszą pomoc oraz pozwoli przełamać strach
przed podjęciem działania

- wydarzenie w ramach Międzynarodowego
Tygodnia Bliskości, którego na Mazurach jeszcze
nie było,
- weekend wypełniony wykładami, pogadankami,
warsztatami rodzicielskimi i spotkaniami rodziców
BPS (granty) z innymi rodzicami,
- celem jest zaznajomienie z wychowaniem dzieci
w duchu rodzicielstwa bliskości z poszanowaniem
dziecka przy jednoczesnym zachowaniu
przywódczej siły rodzica, a także zgodnie
z najnowszymi wytycznymi WHO

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

INFRASTRUKRURA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

29.

1.

Wymiana nawierzchni drogi
dojazdowej do budynków
i garaży przy ul. Armii
Krajowej 4 i 4a

50 000,00 zł

WPI

- wymiana nawierzchni drogi dojazdowej
obsługującej budynki mieszkalne i garaże przy
ul. Armii Krajowej 4 i 4a,
- przedsięwzięcie polega na wymianie nawierzchni
z płyt drogowych na kostkę betonową sześciokątną,
tzw. „trylinkę”,
- wymiana dotyczy około 420 m2

30.

31.

2.

3.

Giżycka pętla rowerowa

Monitoring na osiedlu Staszica

100 000,00 zł

21 475,80 zł

WPI

BI

32.

4.

Samoobsługowa stacja
serwisowania rowerów

50 000,00 zł

WPI

33.

5.

Bezpieczne przejście
dla pieszych przy Szkole
nr 7 – aktywne „kocie oczy”

21 000,00 zł

WPI

- projekt zakłada realizację koncepcji dopuszczenia
ruchu rowerowego na chodnikach w Giżycku,
złożonej w Urzędzie Miejskim 27 stycznia 2016 r.,
- koncepcja składa się z dwóch części:
1) obejmuje propozycje dotyczące organizacji ruchu
wzdłuż ulic: I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki
(od skrzyżowania z Aleją 1 Maja do skrzyżowania
z ul. Staszica), Staszica (od skrzyżowania z ul. I
Dywizji im. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania
z ul. Jagiełły) i Królowej Jadwigi,
2) organizacja ruchu wzdłuż ulic: Wodociągowej
(od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do
skrzyżowania z ul. Warszawską) i Bohaterów
Westerplatte
- projekt zakłada montaż sześciu kamer na trzech
słupach oświetleniowych na terenie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Mamry” na osiedlu Staszica,
tj. pomiędzy blokami Staszica 26, 28, 30, 32
a garażami i kotłownią miejską
- celem jest promocja ekologicznego podróżowania
rowerem, a także zakupienie i montaż stacji
rowerowych,
- dzięki temu sami (całodobowo) dokonamy
większości napraw w naszych rowerach,
- zlokalizowane na plaży miejskiej, pasażu
portowym, Placu Grunwaldzkim, moście
obrotowym, SP 7, SP 3
- projekt zakłada realizację punktowych elementów
odblaskowych, aktywnych przy dodatkowym udziale
czujników ruchu na przejściach dla pieszych,
zlokalizowanych przy ul. Wodociągowej oraz przy
ul. Królowej Jadwigi (przy kościele św. Anny),

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

NEGATYWNA
(projekt będzie
ponownie
rozpatrzony
16 maja 2018 r.)

NEGATYWNA
(zakres do
uzupełnienia:
doprecyzować
opis i lokalizację)
odp. z 30.04.,
podtrzymano
ocenę negatywną

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

34.

35.

6.

7.

Plac zabaw na skarpie Moniuszki

Budowa placu zabaw
dla dzieci na terenie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Chwały
Oręża Polskiego
w Giżycku

34 194,00 zł

20 650,00 zł

WGK

MZOSiP

- to lampki przy przejściu dla pieszych zaopatrzone
w diody LED, które będą migały 24 godziny
na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok,
- czujnik ruchu reagujący na zbliżającego
się pieszego lub rowerzystę uruchomi zwiększoną
częstotliwość pulsowania diod LED,
- rozwiązania techniczne pozwalają na wykonanie
zasilania kablowego, z systemu solarnego, sieci
lub lamp ulicznych,
- dodatkowo położenie antypoślizgowej nawierzchni
na przejściu dla pieszych polepszy widoczność
oraz bezpieczeństwo pieszych
- postawienie pomiędzy drzewami na skarpie
dodatkowych elementów zabawowych,
- ustawienie elementów siłowni napowietrznej,
aby rodzice pilnujący swoich pociech, mogli
aktywnie spędzać czas na doglądaniu zabaw dzieci

- budowa placu zabaw dla dzieci na terenie SP 2
w Giżycku,
- plac zabaw o powierzchni około 65 m2, ogrodzony
płotem z trzech stron,
- urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci
w wieku 7-9 lat oraz warunków terenowych,
wykonane z certyfikowanych produktów

POZYTYWNA

POZYTYWNA

NEGATYWNA
(projekt
niezgodny z
kryteriami - §2
pkt 2 zarządzenia
nr 365/2017 z 27
lutego 2017 r.,
- wnioskodawca
NEGATYWNA
wskazał posesję
SP2 w Giżycku,
jest to niezgodne
z ww. kryterium,
w związku z tym
projekt należy
zweryfikować
negatywnie

- koszt nie
uwzględnia
przygotowania
podłoża
- realizacja
zadania może
spełniać wymóg

ogólnodostępności

pod warunkiem
dostępności
posesji szkoły w
niedziele i święta
oraz w
godzinach
popołudniowych
– brak
odpowiedzi)

36.

8.

Niech moc będzie z Tobą! –
ogólnodostępne power banki
do ładowania telefonów
i laptopów

37.

9.

Aktywne atrakcje na plaży
miejskiej

50 000,00 zł

WPI

50 000,00 zł

MOSiR

- 10 ogólnodostępnych miejsc z możliwością
skorzystania z prądu za pomocą wejść tradycyjnych,
angielskich, USB i każdego rodzaju ładowarki
telefonicznej oraz samochodowej,
- 10 lokalizacji: most obrotowy, plaża miejska, pasaż
portowy, targowisko miejskie, plac zabaw w parku
im. Jana Pawła II, Ekomarina, fontanna w parku
im. Marcina Gerssa, dworzec PKP, Urząd Miejski,
fontanna przy poczcie
- urozmaicenie plaży miejskiej poprzez urządzenia
zabawowe służące rozrywce dla dzieci i dorosłych

NEGATYWNA
(ze względu
na ocenę
merytoryczną)
odp. z 30.04.,
podtrzymano
ocenę negatywną

POZYTYWNA

POZYTYWNA

POZYTYWNA

