
                                                                  SPRAWOZDANIE
                                         z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku

W  nawiązaniu  do  § 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  2016  rok,  przedkładam  sprawozdanie
z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

W wyniku przeprowadzonych w dniach od 14 września 2015 r.  do 26 września 2015 r.,
konsultacji  społecznych,  z  10  projektów  inwestycyjnych  zakwalifikowanych  do  konsultacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, największą ilość głosów uzyskały następujące projekty:

1. Siłownia zewnętrzna (Osiedle Podlasie) – 324 głosy.
2. Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim – 275 głosów.
3. Rozbudowa Parku Street Workout (teren OSiR) – 236 głosów. 

Natomiast  z  projektów  nieinwestycyjnych  został  zgłoszony  i  zakwalifikowany  jeden  projekt
„Parada Orkiestr Dętych” i zdobył najwyższą ilość głosów – 347.

Powyższe projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w 2016 roku.
Realizację zakwalifikowanych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku

rozpoczęto od Międzynarodowej Parady Orkiestr  Dętych, który to projekt zrealizowano w dniu
22  maja  2016  roku.  W  projekcie  wzięło  udział  5  orkiestr  dętych,  łącznie  235  osób  razem
z opiekunami (gospodarze, 3 z kraju i 1 z zagranicy, z miasta Brześć  na Białorusi). Parada odbyła
się w dniu 22 maja 2016 roku, podczas której ulicami Hajnówki, od Hajnowskiego Domu Kultury
do Amfiteatru w Parku Miejskim, przeszło 5 orkiestr wraz z mażoretkami. Uwieńczeniem parady
była musztra paradna w Amfiteatrze Miejskim, wykonana przez orkiestrę i mażoretki z Wasilkowa.
Całkowity  koszt  projektu  zamknął  się  kwotą  7  985,17  zł  (słownie  złotych:  siedem  tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt pięć 17/100 ), która mieści się w limicie określonym uchwałą.

 Kolejne dwa projekty „Siłownia zewnętrzna (Osiedle Podlasie)” i „Siłownia zewnętrzna
w  Parku  Miejskim”  były  realizowane  razem,  w  związku  z  wyborem  przedłożonej  do  oceny,
najkorzystniejszej  oferty,  złożonej  przez  firmę  Fitness  Park  Anna  Smelczyńska  z  siedzibą
w Rychwale woj. wielkopolskie. Realizację obu projektów zakończono w dniu 30 czerwca 2016
roku, sporządzając protokóły odbioru końcowego i przekazując gotowe do eksploatacji obiekty.
Na terenie „Siłowni zewnętrznej (Osiedle Podlasie)” przy ul. Lipowej zainstalowano następujące
elementy do ćwiczeń: rowerek, ławeczka, biegacz, podciąg, wiosło, prasa nożna, drabinka, koło
małe wraz z kołem dużym oraz twister wraz z wahadłem. W ramach projektu wyposażono obiekt
w stojak  na  rowery,  dwie  ławki  i  kosz.  Wartość  inwestycji  zamknęła  się  kwotą  26  439,38  zł
(słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć 38/100), która mieści się
w limicie określonym w uchwale.
„Siłownia  zewnętrzna  w  Parku  Miejskim”  przy  ul.  Parkowej  została  zrealizowana  zgodnie
z elementami ujętymi w zgłoszeniu do projektu i posiada następujące wyposażenie do ćwiczeń:
podciąg  nóg,  prasa nożna,  rowerek,  narciarz,  wyciskanie  siedząc,  orbitek,  wahadło  oraz  steper.
W ramach projektu wyposażono obiekt w stojak na rowery, dwie ławki i kosz. Całkowity  koszt
inwestycji  zamknął  się  kwotą  17  579,13  zł  (słownie  złotych:  siedemnaście  tysięcy  pięćset
siedemdziesiąt dziewięć 13/100) i nie przekroczył kwoty planowanej podanej w zgłoszeniu.

Ostatnim obiektem zrealizowanym w 2016 roku w ramach realizacji projektów BO 2016 był
projekt pt. „Rozbudowa Parku Street Workout”, zlokalizowany na terenie administrowanym przez
OSiR w Hajnówce, przy ul. Ks. A. Dziewiatowskiego. Ideą zgłaszającego projekt było doposażenie
już  istniejącego  parku  treningowego  w  elementy  wyposażenia  służące  bardziej  wydajnemu
treningowi.  Firma  ”1  MOVE”  Spółka  z  o.  o.  z  Gdańska,  wyłoniona  w  ramach  zapytania
ofertowego,  w  trakcie  doposażania  już  istniejącego  obiektu,  zainstalowała  m.  in.:  tablicę
informacyjną,  rurę do tańca,  ławkę skośną,  drabinkę poziomą, drabinkę pionową, drążki niskie,
drążki wysokie, linę do wspinania i kółka gimnastyczne.
Rozbudowany obiekt oddano do użytku w dniu 31 maja 2016 roku.



Wartość  zainstalowanych  urządzeń  wraz  ze  sporządzonym planem do  zgłoszenia  zamknęła  się
w kwocie 30 164, 48 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 48/100), która
to kwota nie przekroczyła limitu określonego w uchwale.

Wartość  wszystkich  zrealizowanych  projektów  mieści  się  w  kwocie  przeznaczonej
w uchwale na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 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 06.02.2017 r.


