ZADANIA OCENIONE NEGARTYWNIE W TRAKCIE OCENY MERYTORYCZNEJ DOKONANEJ PRZEZ WYDZIAŁY/JEDNOSTKI
SŁUPSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018
Numer
w rejestrze

NAZWA ZADANIA

19

Zespół rekreacyjny u
zbiegu ulic Gdyńskiej,
Parkowej, Awstrica i
Pogodnej w Słupsku.

49

Mobilny trening
obwodowy

JEDNOSTKA/
WYDZIAŁ

OCENA
NEGATYWNA

UZASADNIENIE (N)

ZIM

N

Wskazana działka jest pasem drogowym – najpierw należy wydzielić
działkę z pasa.

SOSiR

N

Realizacja zadania spowoduje generowanie nieuniknionych dodatkowych
kosztów utrzymania, co nie jest zgodne z Regulaminem Słupskiego
Budżetu Partycypacyjnego 2018 (par. 2 pkt 11), w tym:
• ochrona (brak przewidzianego monitoringu całodobowego,
zabezpieczenia obiektu przed aktami wandalizmu),
• zatrudnienie instruktora, który zapewni bezpieczne i właściwe dla
zdrowia korzystanie z wyposażenia nowego obiektu sportowego wyposażenie kontenera w szereg elementów treningowych wymaga
nadzoru nad ich stanem technicznym i ilościowym.
• koszty odtworzeniowe sprzętu sportowego.
Dodatkowo:
• kontener zajmuje powierzchnię 6mx2,5m, w celu rozłożenia
wszystkich elementów niezbędny jest wolny teren o wymiarach min. 15
mx15 m (informacja uzyskana od dystrybutora sprzętu). Teren
przewidziany pod zadanie może okazać się niewystarczający.
• w kosztach nie przewidziano środków na wykonanie dojścia
terenowego do kontenera od strony parkingu np. kostka brukowa.
• realizacja zadania będzie również wymagała poniesienia nakładów
finansowych na utwardzenie i przygotowanie terenu wraz
z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. We wniosku w zakresie
rzeczowo-finansowy zadania brak powyższej pozycji.
• koszt zmiany koloru kontenera dla utrzymania jednolitej stylistyki
również nie został przewidziany.
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CAŁOROCZNY STOK
NARCIARKI - GÓRKA
NARCIARZA

SOSiR

N

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku pozytywnie rekomenduje
zadanie jedynie pod kątem propagowania zdrowego trybu życia i
aktywizowania fizycznego wszystkich grup wiekowych mieszkańców
miasta.
Jednak po analizie złożonego wniosku wskazujemy kilka zastrzeżeń,
uwag dotyczących funkcjonalności, kosztów funkcjonowania oraz
zakresu zaplanowanych prac na etapie realizacyjnym. Projekt generuje
dodatkowe koszty jego użytkowania po procesie realizacji, co nie jest
zgodne z Regulaminem Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 (par.
2 pkt 11).
1. projekt wymaga zatrudnienia instruktorów narciarstwa oraz
snowboardingu, którzy zapewnią właściwe korzystanie z wyposażenia
nowego obiektu sportowego,
2. niezbędne jest wykonanie instalacji oświetlenia wewnątrz hali oraz
wokół obiektu oraz ogrzewania wewnątrz obiektu, podnosząc tym
samym komfort użytkowników (zgodnie z wnioskiem obiekt ma być
całoroczny),
3. konieczność doposażenia obiektu o sprzęt sportowy (buty, narty,
wiązadła, deski snowboardowe), ponieważ niewielu przyszłych
użytkowników posiada odpowiedni sprzęt do nauki lub doskonalenia
posiadanych już umiejętności,
4. ze względu na masę urządzenia, gabaryty hali oraz warunki gruntowe
terenu przewidzianego pod inwestycję, należy na etapie realizacyjnym
wykonać odpowiednią podbudowę (np. wylanie płyty fundamentowej),
5. konieczność wykonania monitoringu oraz ochrony mienia na
planowanym terenie (kamery bądź czujniki ruchu).
Dodatkowe niezbędne koszty do poniesienia w ramach użytkowania
(wnioskodawca w projekcie uznał zadanie za nie generujące kosztów
w kolejnych latach):
• zakup energii elektrycznej (szacunkowo min. 1 400,00 złotych za
miesiąc),
• zakup płynu do nawilżania powierzchni jezdnej (koszt ok. 50 USD za
litr) - brak dostępnej informacji o sposobie użytkowania, specyfikacji
technicznej itp. (brak danych o kosztach, jedyny dystrybutor sprzętu na
Polskę, zgodnie z wnioskiem znajduje się na Ukrainie),
• serwis i drobne naprawy eksploatacyjne - brak dostępnej informacji

o sposobie użytkowania,
specyfikacji technicznej itp. (brak danych o
dystrybutor sprzętu na Polskę, zgodnie z wnioskiem
znajduje się na Ukrainie).

kosztach,

jedyny

Podobny do proponowanego przez Wnioskodawcę obiekt sportowy
znajduje się z Trójmieście (ok. 100 km od Słupska) i koszt skorzystania
z symulatora dla 1 osoby wynosi 69 zł za godzinę - obiekt typowo
komercyjny.
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Zagospodarowanie
terenu w obrębie ulic
Mostnika i Mikołajskiej

PGM

N

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”
(Uchwała nr L/637/05 Rady Miejskiej w Słupsk z dnia 30 listopada 2005
roku) ustala na przedmiotowym obszarze tereny: MW (zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej), MW,U (zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, zabudowy usługowej) i KDX (drogi publicznej ciągu pieszo- jezdnego, ciąg pieszo- rowerowego, ciągu pieszego). Jest
to także obszar układu urbanistycznego miasta lokacyjnego, strefa „A”
ochrony konserwatorskiej.
Prawidłowe zagospodarowanie przedmiotowego obszaru, uwzględniające
m. in. zorganizowanie nowych miejsc wypoczynku dla dzieci i starszych
oraz nowe zagospodarowanie terenów zielonych, wymaga wykonania
kompleksowego projektu zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem
ustaleń planu, tj.:
- wykonanie drogi publicznej - ciągu pieszo-jezdnego (KDX), której
przebieg koliduje z lokalizacją zgłoszonego do remontu boiska,
- wykonanie ogólnodostępnego ciągu pieszego, prowadzącego do
bulwarów nadrzecznych,
- wyeksponowanie w nowym zagospodarowaniu oznaczonych na rysunku
planu granic historycznych kwartałów i zabudowy - podkreślenie małą
architekturą (murkami, żywopłotami, zróżnicowaniem poziomów,
materiałem posadzki, itp).
Istniejące ciągi piesze należałoby zatem również zaprojektować od
nowa, zgodnie z planem. Część terenu, przy skrzyżowaniu ul.
Dominikańskiej i Mikołajskiej, objęta jest ponadto pełną ochroną
archeologiczną, w której ustalono, że wszelkie prace ziemne związane
z
działalnością
inwestycyjną
wymagają
przeprowadzenia
wyprzedzających badań ratowniczych. Wiąże się to z koniecznością
dodatkowych uzgodnień, pokrycia kosztów tych robót oraz wydłużeniem

terminów.
Zgłoszony projekt zakłada także wycinkę drzew, która wymaga
dodatkowych pozwoleń. Plan miejscowy proponuje ponadto podział
przedmiotowego terenu na działki przynależne dla wspólnot
mieszkaniowych. Wskazane jest zbycie poszczególnym wspólnotom
działek tak, aby każda wspólnota dbała o swój teren. W obecnym stanie
trudno określić, kto powinien utrzymywać przedmiotowy teren
w należytym stanie. Polityka miasta zakłada wydzielanie dla wspólnot
działek przynależnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
nieruchomości.
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Rewitalizacja podwórka
przynależnego do
budynków przy ul.
Sierpinka 2,3,4 w
Słupsku. Budowa placu
zabaw i siłowni na
świeżym powietrzu.

PGM

N

Teren przeznaczony na sprzedaż dla Wspólnot - sprzedaż terenu nastąpi
po opracowaniu MPZM „Na Wzgórzu”.

67

Budowa
wielofunkcyjnego boiska
sportowego do
koszykówki i piłki nożnej
przy ul. K. Jadwigi 5-9 w
Słupsku

PGM

N

Działka Miasta Słupska nr 451/16 graniczy z działką nr 436/4 należącą do
Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”. Planowane zadanie ma
nastąpić na utwardzonej (asfalt) powierzchni dotychczasowego boiska
wykonanej w latach 70. ubiegłego wieku.
Granica działki Miasta Słupska i SSM „Czyn” przedziela boisko w ok.
połowie jego powierzchni. Powierzchnia boiska należąca do Miasta
Słupska – 670 m², powierzchnia należąca do SSM „Czyn” - 610 m².
Realizacja
zadania
spowoduje,
że
na
istniejącym
terenie
przeznaczonym na cele sportu i rekreacji, w jego części zostanie
utworzone nowoczesne boisko wielofunkcyjne., natomiast druga część
nie będzie zagospodarowana. SSM „Czyn” posiada projekt
zagospodarowania swojej działki nr 436/4. Projekt sporządzony został
zgodnie z założeniami MPZP „Sobieskiego”. Na asfaltowej nawierzchni
zaplanowano tzw. „mini boisko” i plac zabaw dla dzieci. Nie wiadomo
jednak, czy i kiedy projekt będzie zrealizowany. Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i po
zmianie przepisów ustawy, które niebawem zaczną obowiązywać,
zagospodarowanie działki nr 436/4 będącej nieruchomością spółdzielni
mieszkaniowej, należącej do członków spółdzielni zamieszkałych w tej

nieruchomości, zależeć będzie od tych członków. Zdaniem członka
zarządu spółdzielni, prawdopodobnie nie nastąpi to w 2018 r. Wobec
szczególnego usytuowania zadania, pytany członek zarządu wyraził
pogląd o możliwości kooperacji w zagospodarowaniu całej nawierzchni
placu.
Dodatkowo planowany koszt zadania na kwotę 300.000 zł może okazać
się niewystarczający. Zadanie wymaga położenia nawierzchni z np.
poliuretanu wraz z podbudową, odwodnienia terenu, zaopatrzenia w
urządzenia sportowe, ogrodzenia o odpowiedniej wysokości, oświetlenia
i innych niezbędnych prac. Według bardzo ogólnych wyliczeń koszt
wykonania boiska wielofunkcyjnego może wynieść ok. 350.000 zł.
Wobec
powyższego
istniejąca
lokalizacja
przyszłego
boiska
wielofunkcyjnego przy braku jasnej deklaracji SSM „Czyn” po
przystąpieniu do zagospodarowania swojego terenu nie zapewnia
kompleksowości zagospodarowania tego miejsca. Realizacja zadania nie
przyniesie oczekiwanego rezultatu w aspekcie estetyki otoczenia
i ogólnie pojętej użyteczności tego miejsca. Ponadto, możliwość
wydatkowania kwoty wyższej ponad przewidzianą na etapie planowania
zadania,
może
spowodować
konieczność
dofinansowania
przedsięwzięcia, zatem realizacja zadania mogłaby nastąpić w okresie
późniejszym, przy ścisłej współpracy z SSM „Czyn” i po szczegółowej
wycenie kosztów.
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Aktywna Ścieżka
Rowerowa

ZIM

N

Teren stanowi własność Skarbu Państwa – oddany w użytkowanie
wieczyste PKP
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