
                                                                  SPRAWOZDANIE
                                         z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku

W związku z § 13 uchwały Nr XXXVII/290/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu  Obywatelskiego  na  2015  rok,  przedkładam  sprawozdanie  z  realizacji  Budżetu
Obywatelskiego w 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonych w dniach od 15 września 2014 r. do 17 października 2014 r.,
konsultacji społecznych, z 6 projektów zakwalifikowanych do konsultacji, największą ilość głosów
uzyskały następujące projekty:

1. Rodzinny plac zabaw przy ul. Długiej – 1323 głosów.
2. Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych – 846 głosów.
3. Osiedlowy plac zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej – 730 głosów.

Powyższe projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w 2015 roku.
 Realizację zakwalifikowanych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku

rozpoczęto od Międzynarodowej Parady Orkiestr Dętych, który to projekt zrealizowano w dniach
30 i  31 maja  2015 roku.  W projekcie  wzięło udział  6  orkiestr  dętych (gospodarze  i  3  z  kraju
oraz 2 z zagranicy, z miasta Jistebnik w Czechach i z Prużan na Białorusi).  Goście z zagranicy
spędzili  w  Hajnówce  dwa  dni  umilając  czas  mieszkańcom  swoimi  występami  w  Amfiteatrze
Miejskim  oraz  zwiedzając  i  podziwiając  walory  turystyczne  regionu  Puszczy  Białowieskiej.
Kulminacja parady nastąpiła w dniu 31 maja 2015 roku, podczas której ulicami Hajnówki przeszło
6  orkiestr  wraz  z  mażoretkami.  Uwieńczeniem  parady  była  musztra  paradna  w  Amfiteatrze
Miejskim. Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą 28 730,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia
osiem tysięcy siedemset trzydzieści), odpowiadającą kwocie podanej w zgłoszeniu.

 Kolejne  dwa projekty „Rodzinny plac  zabaw” i  „Osiedlowy plac  zabaw „Paszki”  były
realizowane  razem,  w  związku  z  wyborem  przedłożonej  do  oceny,  najkorzystniejszej  oferty,
złożonej  przez  firmę  PHU  Sobex  Nowy  z  siedzibą  w  Hajnówce.  Realizację  obu  projektów
zakończono w dniu 22 lipca 2015 roku, sporządzając protokół odbioru końcowego i przekazując
gotowe do eksploatacji obiekty.
Na  terenie  „Rodzinnego  placu  zabaw”  przy  ul.  Długiej  zainstalowano  wszystkie  wymienione
w  zgłoszeniu  urządzenia  placu  zabaw  dla  dzieci  oraz  dwa  elementy  siłowni  zewnętrznej  dla
dorosłych,  o  jeden  element  więcej,  gdyż  cenowo  mieścił  się  w  szacunkowej  kwocie  ujętej
w  zgłoszeniu  projektu.  W ramach  projektu  wybudowano  ogrodzenie  placu  zabaw.  Dodatkowo
zainstalowano karuzelę  platformową z kierownicą  w związku z  niewykorzystaniem planowanej
kwoty na inwestycję,  której  wartość szacunkowa w zgłoszeniu projektu wynosiła 39 549,00 zł.
Wartość inwestycji  zamknęła  się  kwotą 35 242,81 zł  (słownie złotych:  trzydzieści  pięć  tysięcy
dwieście czterdzieści dwa 81/100).
„Osiedlowy plac zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej został zrealizowany zgodnie z elementami
ujętymi w zgłoszeniu do projektu, który przewidywał dostawę i montaż placu zabaw dla dzieci,
dostawę dwóch bramek do piłki nożnej oraz dostawę i montaż tablicy do koszykówki. Dodatkowo
poniesiono  koszty  związane  z  uporządkowaniem  placu  pod  inwestycję.  Nieodpłatnie  została
dostarczona  i  zainstalowana  karuzela  platformowa  z  kierownicą  w  ramach  rekompensaty  za
przedłużenie terminu wykonania wszystkich robót związanych z realizowaną inwestycją. Całkowity
koszt  inwestycji  zamknął  się  kwotą  31  450,06  zł  (słownie  złotych:  trzydzieści  jeden  tysięcy
czterysta pięćdziesiąt 06/100) i nie przekroczył kwoty planowanej podanej w zgłoszeniu.

Wartość  wszystkich  zrealizowanych  projektów  mieści  się  w  kwocie  przeznaczonej
w uchwale na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. 

Wszystkie zrealizowane projekty przyczyniły się do urozmaicenia form spędzania wolnego
czasu  przez  dzieci  i  dorosłych  oraz  lepszej  dostępności  do  obiektów  małej  architektury
rekreacyjnej, a w przypadku parady orkiestr dętych, do promocji miasta i regionu.

Hajnówka, dnia 25.01.2016 r.


