PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO W SPRAWIE WYBORU PROJEKTÓW
DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PIŁY
NA 2018 ROK

Skład Zespołu Opiniującego
1. Jolanta Sobieszczyk - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
2. Julita Grzegrzółka – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
3. Iwona Wojtecka – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
4. Jerzy Mac - Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile
5. Bartosz Mirowski – Asystent Prezydenta Miasta Piły
W przewidzianym podczas konsultacji czasie na zgłaszanie wniosków, pilanie do Urzędu Miasta
przesłali 176 zadań. Zadania te zostały poddane ocenie Zespołu Opiniującego. Podczas
oceny zgłoszonych wniosków, Zespół Opiniujący kierował się zasadami zawartymi w
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2018 rok:
 Zespół był zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań wziąć pod uwagę zgłoszone
przez dostawców i operatorów plany inwestycji sieciowych dotyczących energii
elektrycznej, gazu, telekomunikacji, sieci wodno-kanalizacyjnych.
 Zgłaszane zadanie musiało charakteryzować trwały cel publiczny oraz musiało być
zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może
zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.
 Zgłaszane zadania musiały być przedsięwzięciami jednorocznymi należącymi do zadań
własnych gminy.
 Zgłaszane propozycje zadań miały dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania
przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można było zgłaszać projekty inwestycyjne,
modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni.
 Maksymalna wartość pojedynczej inwestycji nie mogła przekroczyć 300 tys. zł. w
przypadku zadań miejskich i 30 000 tys. zł. w przypadku zadań osiedlowych.
Po zakończeniu analizy wszystkich wniosków, zadania zostały podzielone na cztery grupy:
zadania dopuszczone do dalszych konsultacji - głosowania (osobno zadania małe i
osiedlowe), zadania odrzucone ze względu na niezgodność z zasadami konsultacji (tabela 2)
i zadania powtarzające się (tabela 3).

LISTA ZADAŃ MAŁYCH WYBRANYCH DO KONSULTACJI W RAMACH
PILSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018
OSIEDLE GŁADYSZEWO

MGL-01

Utwardzenie terenu placu zabaw wraz z montażem dodatkowej lampy
oświetlającej siłownię zewnętrzną.

MGL-02

Zainstalowanie w Pile przy ul. Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i
inteligentnego przejścia dla pieszych.

OSIEDLE GÓRNE
MGO-01

Montaż trzech progów zwalniających na ul. Armii Ludowej.

MGO-02

Remont schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul.
Chopina.

MGO-03

Budowa chodnika przy bloku Matwiejewa 25-37 od wiaty śmietnikowej do
schodów w stronę parku.

MGO-04

- zadanie przeniesione do zadań osiedlowych.

MGO-05

Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku przy ul. Złotej.

MGO-06

Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej.

MGO-07

Instalacja tablic informacyjnych z patronami ulic w Pile.

OSIEDLE JADWIŻYN

MJA-01

Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na
bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka .

MJA-02

Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi
bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych.

OSIEDLE KOSZYCE
MKO-01
MKO 02

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Małe Błonia Nad Łąkami.
Budowa nad rzeką Gwdą siłowni zewnętrznej.

OSIEDLE MOTYLEWO
MMO-01

Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą.

OSIEDLE PODLASIE

MPO-01

Budowa nawierzchni chodnika z ul. Rodakowskiego (między nr 67 i 69) do ul.
Lelewela.

MPO-02

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej po prawej stronie od skrzyżowania z
ul. Lelewela.

OSIEDLE STASZYCE
MST-01

Rozbudowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół nr 1.

MST-02

Instalacja oświetlenia przy ul. Margonińskiej 2-18.

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE

MSR-01

Budowa osiedlowego placu zabaw przy al. Niepodległości na działce nr 367/19.

MSR-02

Rewitalizacja skweru położonego pomiędzy domem handlowym i zabudowaniami
przy pl. Konstytucji 3 Maja - działka 365.

MSR-03

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile.

OSIEDLE ZAMOŚĆ
MZA-01

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego

MZA-02

Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Okólnej pomiędzy rondem
Franciszka Toboły i skrzyżowaniem z ul. Tucholską bezpiecznego i inteligentnego
przejścia dla pieszych.

MZA-03

Rewitalizacja ronda u zbiegu ulic: Al. Jana Pawła II, Browarnej, Dąbrowskiego.

MZA-04

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile.

LISTA ZADAŃ OSIEDLOWYCH WYBRANYCH DO KONSULTACJI W RAMACH
PILSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018
OSIEDLE GÓRNE
OGO-01

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Norwida.

OGO-02

Budowa zejścia do lasu przy ul. Mickiewicza na wysokości ul. Tetmajera.

OGO-03

Budowa chodnika wzdłuż ul. Władysława IV.

OGO-04

Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7.

OGO-05

Przebudowa zejścia ze skarpy od ul. Kopernika do ul. Chopina.

OGO-06

Przebudowa ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul. Mikołaja Reja.

OGO-07

Wyznaczenie zatoki autobusowej przy ul. Wyspiańskiego pomiędzy ul. Konarskiego
a ul. Wyszyńskiego.

OGO-08

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.

OGO-09

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem dojazdu do budynku przy ul.
Żeromskiego 24-26 (sięgacz).

OGO-10

Budowa chodnika i parkingu wzdłuż ul. Wyspiańskiego (od placu 9 Maja do ul.
Wyszyńskiego.

OGO-11

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Kondratowicza.

OGO-12

Wymiana ogrodzenia Publicznego Przedszkola nr 13 przy ulicy Kraszewskiego.

OGO-13

Instalacja oświetlenia wraz z trybunami i systemem nawadniania na boisku
treningowym przy Stadionie MOSiR.

OGO-14

Budowa chodnika wzdłuż ul. Matwiejewa.

OGO-15

Przebudowa nawierzchni sięgacza ul. Matwiejewa od bloku 25-35 do schodów w
kierunku ul. Chopina (działka 1401).

OGO-16

Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - ul. Ceglana.

OGO-17

Budowa miejsc parkingowych oraz modernizacja postoju TAXI wraz z chodnikiem
przy Al. Wojska Polskiego.

OGO-18

Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Trentowskiego.

OGO-19

Zmiana nawierzchni chodników przy placu zabaw przy ul. Złotej (za kościołem).

OGO-20

Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul.
Kochanowskiego.

OGO-21

Dostosowanie istniejących na terenie Osiedla Górne obiektów sportowych dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

OGO-22

Przebudowa chodników wzdłuż ul. Konarskiego od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego
do ronda przy Al. Wojska Polskiego.

OSIEDLE JADWIŻYN

OJA-01

Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola Nr 19 w Pile poprzez modernizację
placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

OJA-02

Przebudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi.

OJA-03

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od końca ul. Dąbrowskiego do mostu łokietka
(odcinek wzdłuż ogródków działkowych).

OSIEDLE KOSZYCE

OKO-01

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Kasztelańska-StaropolskaWenedów działka 95/10 i 95/2.

OKO-02

Budowa ciągu pieszego przy ul. Książęcej.

OKO-03

Budowa zielonego parkingu przy ul. Staropolskiej.

OKO-04

Budowa ulicy Nowej od ul. Wspólnej do istniejącego odcinka ul. Nowej.

OKO-05

Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Wiosennej o nowe elementy.

OKO-06

Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego o nowe elementy.

OKO-07

Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Królewskiej jednostronnie.

OKO-08

Budowa drogi wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Miłej.

OKO-09

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Koszyce.

OKO-10

Budowa drogi wzdłuż ul. Wiśniowej.

OKO-11

Budowa drogi wzdłuż ul. Poprzecznej i części ul. Kalinowskiego.

OKO-12

Budowa drogi i ciągu pieszego wzdłuż ul. Zakątek.

OKO-13

Wykonanie i budowa wiaty ogniskowo-grillowej nad Gwdą.

OKO-14

Wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej w ul. Różana Droga.

OKO-15

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiosennej.

OKO-16

Budowa wiaty ogniskowo-grillowej Nad Zalewem Koszyckim.

OKO-17

Budowa drogi wzdłuż ul. Szlacheckiej.

OKO-18

Budowa drogi wzdłuż ul. Podleśnej.

OKO-19

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Promienną z Kazimierza Wielkiego.

OKO-20

Budowa ronda na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ul, K. Wielkiego.

OSIEDLE MOTYLEWO

OMO-01

Budowa ul. Kukułczej pomiędzy ul. Sowią i Orlą z wjazdami do posesji.

OSIEDLE PODLASIE
OPO-01

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej po prawej stronie od skrzyżowania z ul.
Lelewela. Zadanie przeniesione do zadań małych pozycja MPO-02

OPO-02

Budowa na placu zabaw przy ulicy Stańczyka mini boiska o wymiarach 25x15m.

OPO-03

Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

OPO-04

Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Składowej.

OPO-05

Modernizacja bieżni sportowej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami
Integracyjnymi w Pile.

OPO-06

Budowa małego boiska do gier zespołowych przy ul. Lelewela.

OPO-07

Przebudowa ul. Lutyckiej od nr12-26 w zakresie budowy drogi serwisowej (ciąg
pieszo-jezdny).

OPO-08

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lutyckiej.

OPO-09

Budowa drogi wzdłuż ulicy Ksawerego Działyńskiego.

OSIEDLE STASZYCE
OST-01

Budowa na cmentarzu komunalnym multimedialnego infokiosku.

OST-02

Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej (działka 192/32 o 0025) oraz przy ul. Cichej
(działka nr 799 o. 0025).

OST-03

Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wysokiej.

OST-04

Przebudowa chodnika i podjazdów do nieruchomości z numerami przypisanymi do
ul. Obornickiej, wymiana nawierzchni podjazdów do nieruchomości z numerami
porządkowymi przypisanymi do Al. Poznańskiej (na wysokości ul. Obornickiej między
skrzyżowaniami z ul. Cichą a Miedzianą) od strony ul. Obornickiej.

OST-05

Przebudowa terenu zielonego przy ul. Kolejowej i Kościuszki.

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE
OSR-01

Plac zabaw bez barier - zamontowanie piaskownicy, karuzeli i huśtawek dla dzieci
niepełnosprawnych na placu zabaw w Parku na Wyspie.

OSR-02

Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul Żeleńskiego od numeru 129-123C.

OSR-03

Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Niemcewicza.

OSR-04

Przebudowa ogrodu w Przedszkolu nr 3 w Pile.

OSR-05

Rewitalizacja parkingu w kwartale ulic Budowlanych, Jana Pawła II, Wodnej i
Piekarskiej.

OSR-06

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bohaterów Stalingradu (działka nr 624).

OSR-07

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi przy Al.
Niepodległości na działce 130/2.

OSR-08

Przebudowa alejek w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica.

OSR-09

Przedłużenie drogi dla rowerów i pieszych na Bulwarach Chatellerault po stronie
Szkoły Policji do Mostu Zygmunta Starego.

OSIEDLE ZAMOŚĆ
OZA-01

Przebudowa terenu przy ul. Okólnej 19-23

OZA-02

Przebudowa skweru pomiędzy ul. Roosevelta i Targowiskiem nr 2.

OZA-03

Przebudowa chodników wraz z kratką kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu nr
15.

OZA-04

Przebudowa chodników wzdłuż ul. Grabowej.

OZA-05

Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 17 w Pile.

OZA-06

Budowa jednostronnego chodnika przy ulicy Kaczorskiej oraz dwóch łącznikach ulicy
Kaczorskiej z ulicą Tczewską.

OZA-07

Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do
Szkoły Podstawowej nr 2.

OZA-08

Przebudowa parkingu na terenie stadionu żużlowego.

OZA-09

Zakup i montaż telebimu stacjonarnego (tablicy wyników) na stadionie przy ulicy
Bydgoskiej.

OZA-10

Dalsza wymiana siedzisk na stadionie żużlowym i remont sektora gości.

OZA-11

Przebudowa wejścia na stadion od strony ulicy Bydgoskiej.

OZA-12

Przebudowa trybuny głównej na Stadionie przy ul. Bydgoskiej.

OZA-13

Przebudowa drogi wzdłuż ulicy Malczewskiego od ul. Tucholskiej do Szkoły
Podstawowej nr 4.

ZADANIA ODRZUCONE PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ PROJEKTY
Instalacja nowego oświetlenia wzdłuż ulic: Rubinowej,
Szafirowej i Turkusowej.

Nie - właścicielem instalacji jest podmiot
prywatny.

Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz
zagospodarowaniem terenu wokół boisk przy ul. Kamiennej.

Nie - koszt realizacji zadania przekracza max.
Koszt jednego zadania.

Zakup sprzętu do obsługi standardowych imprez osiedlowych Nie - zadanie niezgodne z regulaminem. Nie
i gminnych
ma znamion zakupu inwestycyjnego.
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego pomiędzy
ulicami Słowackiego i Orzeszkowej.

Nie - ze względu na potencjalną kolizję z
pracami budowlanymi Sali gimnastycznej przy
ZS3.

Likwidacja sygnalizacji świetlnej ze skrzyżowania z ruchem
okrężnym ulic Mickiewicza, Koszalińskiej i Al. Wojska Polskiego.

Nie - ze względu na brak wymaganej liczby
podpisów poparcia.

Budowa placu zabaw w rejonie ulic Konarskiego i Drygasa
działka nr 356/13

Nie - niezgodność z planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zainstalowanie przy Pasażu Pantaleona Szumana tablicy
upamiętniającej księdza Salomonowicza.

Nie - ze względu na brak wymaganej liczby
podpisów poparcia.

Budowa placu zabaw - bujafffki - głupafffki-cioci żyrafffki na
zrewitalizowanym terenie zielonym między ulicami
Żeromskiego a Wyspiańskiego

Nie - ze względu na brak wymaganej liczby
podpisów poparcia.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego.

Nie - ze względu na brak wymaganej liczby
podpisów poparcia.

Budowa drogi dojazdowej do bloku przy Al. Wojska Polskiego
41A-F

Nie - Gmina Piła nie jest właścicielem
wskazanego terenu.

Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego wzdłuż działki
położonej przy Powiatowym Centrum Edukacji.

Nie - przystąpienie do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego i fakt, że
Gmina Piła nie jest właścicielem terenu.

Montaż sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu przez
skrzyżowanie ulic Wyspiańskiego i Słowackiego.

Nie - przystąpienie do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.

Instalacja oświetlenia na ul. Krzywej i ul. Długosza.

Nie - zadanie zostanie zrealizowane w ramach
innego projektu.

Budowa ogrodzonego placu zabaw dla psów na terenie
zielonym przy Al. Wojska Polskiego n wysokości byłej
przychodni specjalistycznej.

Nie - we wskazanej przestrzeni znajdował się
cmentarz.

Utworzenie przejścia od wieżowca przy Al. Wojska Polskiego
11B do ul. Matwiejewa.

Nie - Gmina Piła nie jest właścicielem terenu.

Budowa czterech zatok przystankowych przy ul.
Wyspiańskiego.

Nie - konieczność zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wybudowanie drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego
nr 13 od strony ulicy Matwiejewa.

Nie - brak możliwości terenowych.

Instalacja oświetlenia ulicy Prusa od skrzyżowania z ul. Asnyka
do ul. Wyszyńskiego.

Nie - zadanie zostanie zrealizowane w ramach
innego projektu.

Budowa bramy wjazdowej z parkingu gminnego w
opłotowaniu PSM L-W przy ul. Słowackiego od strony
wieżowca nr 12, 14 16 na parking PSM L-W z przebudową
wjazdu na parking gminny i ustawienie zakazu wjazdu.

Nie- Gmina Piła nie jest właścicielem terenu.

Instalacja oświetlenia ul. Wypoczynkowej.

Nie - ulica wymaga kompleksowej realizacji.
Koszt zadania przewyższa kwotę przeznaczoną
na pojedyncze zadanie.

Budowa ekranu dźwiękoszczelnego przy Al. 500-lecia Piły na
odcinku 100m od strony domków jednorodzinnych.

Nie - trwałość projektu.

Likwidacja sygnalizacji świetlnej ze skrzyżowania ul.
Śniadeckich i ul. 500-lecia Piły.

Nie - brak wymaganej liczby podpisów
poparcia

Przywrócenie na Placu Jagiełły ruchu w obu kierunkach

Nie - brak wymaganej liczby podpisów
poparcia

Usunięcie barierek znajdujących się przy wyjeździe z ul.
Dąbrowskiego w kierunku ul. 500-lecia Piły.

Nie - brak wymaganej liczby podpisów
poparcia

Zakup 40 kompletów stołów i 80 ławek oraz 8 namiotów do
dyspozycji Rad Osiedli

Nie - zadanie niezgodne z regulaminem. Nie
ma znamion zakupu inwestycyjnego.

Budowa chodnika wzdłuż Al. Niepodległości od skrzyżowania
z Al. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Miłą

Nie - Gmina Piła nie jest właścicielem terenu.

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z
kosztorysem na budowę hali sportowej.

Nie - zadanie powinno zostać zrealizowane w
całości.

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z
kosztorysem na budowę żłobka wraz z przedszkolem.

Nie - zadanie powinno zostać zrealizowane w
całości.

Budowa kładki łączącej ulicę Miłą z Zalewem

Nie - koszt realizacji zadania przekracza max.
Koszt jednego zadania.

Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Parkowej.

Nie - teren przeznaczony do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.

Budowa drogi wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Skośnej.

Nie - koszt realizacji zadania przekracza max.
Koszt jednego zadania.

System monitoringu wizyjnego strefy placu zabaw i boiska
osiedla Zielona Dolina w Pile.

Nie - zadanie wymaga zakończenia inwestycji
dot. Budowy centrum sterowania na dworcu.

Budowa ronda al. Wyzwolenia z ul, K. Wielkiego

Nie - koszt realizacji zadania przekracza max.
Koszt jednego zadania.

Budowa kortu tenisowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego lub
Nad Gwdą.

Nie - zadanie niezgodne z planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zagospodarowanie terenu między ulicą Promienną, Widok, K. Nie - Gmina Piła nie jest właścicielem terenu.
Wielkiego Zgodnie z planem przestrzennym dla tej okolicy
winien powstać deptak, ścieżki spacerowe, mała
architektura
Rewitalizacja Rynku Koszyckiego

Nie - Gmina Piła nie jest właścicielem terenu.

Przebudowa boiska do piłki nożnej na Osiedlu Motylewo.

Nie - koszt realizacji zadania przekracza max.
Koszt jednego zadania.

Przebudowa chodnika położonego wzdłuż ul. Motylewskiej.

Nie - brak wymaganej liczby podpisów,
zadanie będzie realizowane w ramach innego
projektu.

Instalacja monitoringu miejskiego wzdłuż ulic: Rogozińskiej,
Cichej, Zamenhofa oraz Dembowskiego.

Nie - zadanie wymaga zakończenia inwestycji
dot. Budowy centrum sterowania na dworcu.

Budowa dwóch kanałów samochodowych na osiedlu
Staszyce w rejonie ul. Miedzianej.

Nie - ze względu na brak nadzoru nad
efektami zadania.

Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej – Osiedlowej (działka
177/6).

Nie - teren przeznaczony do sprzedaży.

Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Cichej.

Nie - brak wymaganej liczby podpisów,

Budowa parkingu przy ul. Kwiatowej.

Nie - zadanie niezgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Instalacja przy Hotelu Gromada tablicy upamiętniającej
kościół pw. Świętych Janów.

Nie - zadanie przeznaczone do realizacji w tym
roku.

Motocykl z żużlowcem upamiętniający Wiesława
Rutkowskiego. Miejsce przy Placu Konstytucji 3 Maja.

Nie - brak wymaganej liczby podpisów
poparcia.

Rewitalizacja płyty boiska Orlik poprzez wydłużenie i zmianę
nawierzchni sztucznej. Wraz z odnowieniem infrastruktury
około boiskowej.

Nie - obecne boisko jest dobrym stanie
technicznym.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Konopnickiej.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach
innego projektu.

Montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. 1 Maja.

Nie - zadanie zostanie zrealizowane w ramach
innego projektu.

Przebudowa ogrodu w Przedszkolu nr 3 w Pile.

Przeniesione do SR-17

Likwidacja sygnalizacji świetlnej na przejściu przy Al.
Powstańców Wielkopolskich (przy wjeździe do Kauflandu).

Nie - brak wymaganej liczby podpisów
poparcia.

Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 51.

Nie - teren przeznaczony do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.

Budowa strefy relaksu dla społeczności studenckiej na terenie Nie - Gmina nie jest właścicielem terenu.
PWSZ.
Przedłużenie drogi dla rowerów i pieszych na Bulwarach
Chatellerault po stronie Szkoły Policji do Mostu Zygmunta
Starego.

Nie – przeniesione do ŚR-18

Stworzenie w mieście "Parku Pilan"

Zadanie będzie realizowane po zakończeniu
zagospodarowania terenu przy ul.
Dąbrowskiego.

Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Browarnej 13 – przy Nie - Gmina Piła ma plany inwestycyjne dla
kościele Św. Stanisława Kostki
tego terenu.

ZADANIA POWTARZAJĄCEJ SIĘ
Remont schodów przy tzw. baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Chopina.
Budowa drogi dojazdowej do bloku przy Al. Wojska Polskiego 41A-F
Chodnik przy ul. Matwiejewa
Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Trentowskiego.
Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - ul. Ceglana.
Budowa boiska do piłki koszykowej przy ulicy Kasztelańskiej lub Kazimierza Wielkiego.
Budowa boiska do piłki siatkowej przy ulicy Kasztelańskiej lub K. Wielkiego - Osiedle Koszyce.
Budowa Wiosennego placu zabaw z boiskiem przy ul. Wiosennej
Budowa drogi wzdłuż ul. Poprzecznej.
Przebudowa chodnika położonego wzdłuż ul. Wysokiej.

Remont i przebudowa parkingu przy ul. Rogozińskiej.
Przebudowa chodnika i podjazdów do nieruchomości z numerami przypisanymi do ul. Obornickiej, wymiana
nawierzchni podjazdów do nieruchomości z numerami porządkowymi przypisanymi do Al. Poznańskiej (na
wysokości ul. Obornickiej między skrzyżowaniami z ul. Cichą a Miedzianą ) od strony ul. Obornickiej.
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wysokiej.
Instalacja huśtawki dla niepełnosprawnych na placu zabaw w Parku na Wyspie.
Budowa parkingu przy ul. Browarnej, działka 18/4 przy kościele św. Stanisława Kostki
Zainstalowanie na poszczególnych ulicach tabliczek z informacjami na temat patrona

Jolanta Sobieszczyk

Julita Grzegrzółka

Iwona Wojtecka

dyrektor Wydziału Rozwoju

dyrektor Wydziału Gospodarki

dyrektor Miejskiej Pracowni

i Funduszy Europejskich

Nieruchomościami

Urbanistycznej

Jerzy Mac

Bartosz Mirowski

dyrektor Zarządu Dróg

asystent Prezydenta

i Zieleni w Pile

Miasta Piły
Miasta Piły

