
 

 SPRAWOZDANIE  

Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2016 ROK 

 Uchwałą nr LV/92/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie "Budżetu Obywatelskiego" 

miasta Skarżyska-Kamiennej Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej wyraziła intencję opracowania i 

wdrożenia procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej. W Uchwale tej 

zobowiązano Prezydenta Miasta do opracowania procedur mających na celu określenie trybu i zasad 

zbierania propozycji przedsięwzięć zgłaszanych przez mieszkańców do realizacji w ramach inicjatyw 

obywatelskich, formuły ich merytorycznej weryfikacji, a także zasad powszechnego głosowania nad 

propozycjami przedsięwzięć zgłoszonymi przez mieszkańców i wyboru projektów przeznaczonych do 

realizacji w ramach "Budżetu Obywatelskiego". Procedury te miały zostać zatwierdzone odrębną 

uchwałą podjętą na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. 

W wykonaniu zapisów w/w uchwały Rada Miasta przyjęła  w dniu 12 czerwca 2015 r. Uchwałę nr 

X/76/2015 w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu 

obywatelskiego, do której załącznik stanowił Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-

Kamiennej.  

W Regulaminie ustalono między innymi podział miasta na cztery okręgi, tryb składania projektów do 

Budżetu Obywatelskiego, zasady podziału środków finansowych na okręgi, kryteria oceny złożonych 

projektów oraz zasady głosowania na projekty. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu, Prezydent Miasta miał do 30 czerwca 2015 r. ustalić harmonogram 

konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r., dlatego 15 czerwca 2015 r. podpisał zarządzenie nr 

175/2015 w sprawie haromonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Harmonogramu, 

uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 207/2015 z 1 lipca 2015 r . oraz zarządzeniem 

nr 324/2015 z 25 września 2015 r. przewidywał następujące terminy związane z realizacją Budżetu 

Obywatelskiego na 2016 r.: 

 07.07.2015 r. 21.08.2015 r. Akcja informacyjna oraz składanie przez mieszkańców 

propozycji inwestycji i zadań do Budżetu Obywatelskiego 

na 2016 r.  

 01.07.2015 r. 16.10.2015 r. Akcja promocyjna 

 22.08.2015 r. 31.08.2015 r. Weryfikacja pod względem formalnym złożonych 

projektów 

 01.09.2015 r. 18.09.2015 r. Ocena merytoryczna złożonych wniosków 

 19.09.2015 r. 23.09.2015 r. Opracowanie ostatecznej listy projektów dla każdego z 

okręgów 

  25.09.2015 r. Ogłoszenie ostatecznych list projektów poddanych pod 

głosowanie w każdym z okręgów, listy projektów 

odrzuconych  

 05.10.2015 r. 16.10.2015 r. Głosowanie na projekty 

  21.10.2015 r. Przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników 

głosowania 

Ustalono także, że na zadania objęte Budżetem Obywatelskim w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-

Kamiennej na 2016 r. przeznacza się kwotę 400.000 zł. 

Do dnia 21.08.2015 r. wpłynęło 38 projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r., według 

zestawienia: 



Nr 

proj.  

Zadanie 

Nazwa (według wniosku) Lokalizacja (według wniosku) Szacunkowy 

koszt 

1 Wymiana nawierzchni chodnika, wykonanie 

schodków z podjazdem, wykonanie 

odwodnienia 

Ul. Prusa 3 21.890,00 zł 

2 Remont chodnika przy ul. Kossaka wraz z 

zatoką 

Chodnik przy ul. Kossaka o 

długości ~170 mb 

20.000,00 zł 

3 Rewitalizacja Skarżysko-Kamienna ul. Prusa 11 47.000,00 zł 

4 Przebudowa altany śmietnikowej Plac między blokami: Krasińskiego 

19, 21, Prusa 16 

10.000,00 zł 

5 Wymiana starych płyt chodnikowych i 

położenie kostki chodnikowej. Wyburzenie 

postumentu po pozostałości po samolocie który 

kiedyś tam był 

Skwer usytuowany przy ulicach 

Norwida i Południowej 

25.000,00 zł 

6 Budowa ul. Poziomkowa Dz. 190 ark. 84 50.000,00 zł 

7 Wyasfaltowanie drogi Jodłowej na której jest 

żużel 

 50.000,00 zł 

8 Ogrodzony plac zabaw "Wesoły Maluch" Dz. 56 48.500,00 zł 

9 Położenie chodnika po lewej stronie ul. Staffa 

od Placu Solidarności do łącznika 

Ul. Staffa 25, 26, 27, 28 22.000,00 zł 

10 Dokończenie budowy drogi - łącznika długości 

100 m 

Okręg I - Zachodnie 50.000,00 zł 

11 Budowa altanki Skarżysko-Kamienna ul. 

Ponurego/Żytnia działka 298/10 

48.346,33 zł 

12 Budowa placu zabaw na osiedlu Łyżwy Dz. nr 349/3 ark. 90 lub dz. nr 

296/2 ark 88 

50.000,00 zł 

13 Budowa placu zabaw Dz. pomiędzy blokami ul. 

Sikorskiego 20 i 24, a Apteczną 9 i 

budynkiem KPP 

44.400,00 zł 

14 Innowacyjny park dla dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych 

Obr. 3 ark. 18 dz. 52 u zbiegu ulic 

Pułaskiego i Kochanowskiego 

Min. 50.000 zł 

Maks. 

100.000 zł  

15 Siłownia plenerowa  Osiedle Książęce, działka przy 

szkole nr 3001/4 

45.000,00 zł 

16 Zagospodarowanie terenu na działce nr 15.120-

1006 w zakresie modernizacji boiska 

trawiastego wraz  z zabezpieczeniem terenu 

poprzez remont ogrodzenia oraz instalację 

monitoringu 

ul. Warszawska 54 43.402,00 zł 

17 Nasze Wspólne Podwórko 2016 Obszar pomiędzy ul. Prusa 11, a 

Piłsudskiego 32. Część działki 

gminy nr 105 

50.000,00 zł 

18 Plac zabaw w osiedlu Górna Kolonia Ul. Szkolna na wysokości bloku ul. 

Szkolna 10 

41.899,74 zł 

19 Budowa miejsc parkingowych przy ul. 

Popiełuszki  

Dz. 109/6 obr. 3 ark 7 stanowiąca 

pasa drogowy ul. Popiełuszki 

49.785,26 zł 



Nr 

proj.  

Zadanie 

Nazwa (według wniosku) Lokalizacja (według wniosku) Szacunkowy 

koszt 

20 Zagospodarowanie terenu zielonego (tzw. 

"SADKU") przy ul. Szydłowieckiej - budowa 

siłowni plenerowej 

Nieruchomość mieszcząca się 

pomiędzy blokiem Szydłowiecka15 

a ul. Spółdzielczą 

30.000,00 zł 

21 Przebudowa śmietnika wraz z 

zagospodarowaniem terenu i wykonaniem 

miejsc postojowych 

Dotyczy budynków Prusa 1, Prusa 

2, Prusa 3, Piłsudskiego 24, 

Piłsudskiego 26 

44.679,75 zł 

22 Międzypokoleniowy Klub Kultury MKK Wydzierżawienie pustej 

wymiennikowni lub zakup budynku 

49.948,00 zł 

23 Zagospodarowanie terenów zielonych w pasie 

drogowym ul. Sienkiewicza na odcinku od 

Wyspiańskiego do Armii Krajowej 

Pas drogowy przylegający do 

działek nr 77, 78, 79, 80, 81 

(naprzeciw hali sportowej i 

przylegających do niej boisk) 

49.839,60 zł 

24 Budowa placu zabaw - miejsca wypoczynku i 

rekreacji 

Działka 358 ark. 30 pow. 0,311 ha 

usytuowana pomiędzy ulicami 

Jastrzębią -Spacerową - Bilskiego 

50.000,00 zł 

25 Rewitalizacja dziedzińca wewnątrz ulic: 

Norwida, Piłsudskiego i Prusa z 

przeznaczeniem docelowym na miejsca 

rekreacji, sportu i wypoczynku dla dzieci, 

młodzieży i osób starszych 

Działka nr 91 - dziedziniec 

pomiędzy ulicami Prusa, Norwida i 

Piłsudskiego 

48.990,90 zł 

26 Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez 

budowę parkingu osiedlowego 

Działka nr 91 - dziedziniec 

pomiędzy ulicami Prusa, Norwida i 

Piłsudskiego 

43.480,00 zł 

27 Renowacja nawierzchni kortu tenisowego na 

Plantach 

Działka 121 50.000,00 zł 

28 Wymiana nawierzchni chodnika i budowa placu 

zabaw dla dzieci 

Ul. Skalna 1 32.025,00 zł 

29 Aktywna Kamienna - Rewitalizacja skweru u 

zbiegu ulic Limanowskiego i Podjazdowej 

Ul. Limanowskiego / ul. 

Podjazdowa - część działki nr ewid. 

156, 156/1 - skwer miejski 

50.000,00 zł 

30 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. 

Południowej 

Teren obecnie istniejącego placu 

zabaw dla dzieci przy ul. 

Południowej obok miasteczka 

ruchu drogowego 

40.000,00 zł 

31 Budowa drogi dojazdowej i ppoż do budynku 

wielorodzinnego - 60 mieszkań 

Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 

14, działka nr ewid. 15/3, obręb 3 

ark. 17 

46.000,00 zł 

32 Budowa drogi dojazdowej i ppoż do budynku 

Moniuszki 18 

Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki 

14, działka nr ewid. 15/3, obręb 3 

ark. 17 

50.000,00 zł 

33 Bór Bezpiecznie i Zdrowo - budowa miejsca do 

rekreacji i aktywnego wypoczynku, 

wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu, oświetlenie, wizyjny 

monitoring miejski i elementy małej 

architektury 

Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego 

i Sosnowej. Dz. nr 1/2  

49.987,07 zł 



Nr 

proj.  

Zadanie 

Nazwa (według wniosku) Lokalizacja (według wniosku) Szacunkowy 

koszt 

34 ACTIVE PARK os. Przydworcowe - budowa 

miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, 

wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu, oświetlenie, wizyjny 

monitoring miejski i elementy małej 

architektury 

Dz. 180/4 teren u zbiegu ulic; 

Kossaka i Oseta Wasilewskiego w 

Skarżysku-Kamiennej 

50.000,00 zł 

35 ACTIVE PARK os. Piłsudskiego - budowa 

miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, 

wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu, oświetlenie, wizyjny 

monitoring miejski i elementy małej 

architektury 

Dz. 33/33 ul. Orkana teren między 

blokami nr 12, 10 i 7 

50.000,00 zł 

36 ACTIVE PARK os. Milica - budowa miejsca do 

rekreacji i aktywnego wypoczynku, 

wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu, oświetlenie, wizyjny 

monitoring miejski i elementy małej 

architektury 

Dz. 96 ul. Południowa 48.073,32 zł 

37 Budowa Parku STREET WORKOUT Róg ulicy Konarskiego i 

Wyspiańskiego naprzeciwko Orlika 

i lodowiska 

40.610,00 zł 

38 Budowa STREET WORKOUT PARKU Zalew Rejów, teren plaży "dzikiej" 

oraz okolice 

40.610,00 zł 

 

Wszystkie wnioski przekazano do różnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Skarżysku-

Kamiennej celem weryfikacji formalnej między innymi pod kątem zgodności z prawem, realizacji 

zadań własnych czy szacunkowych kosztów realizacji. 

Po weryfikacji formalnej, do oceny merytorycznej zostały przekazane 31 wnioski. 

Powołany zarządzeniem Prezydenta nr 307/2015 z 4 września 2015 r. Zespół Opiniujący, po 

przeanalizowaniu wniosków uznał, że 24 wnioski spełniają postawione wymagania, w związku z 

czym zostaną  poddane pod głosowanie.  

Głosowanie odbywało się w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy 5, a 16 

października 2015 r. w godzinach 7:30 - 17:00.  

Uprawnionych do głosowania było 41.374 osoby. 

Oddano 1.869 głosów. 

Frekwencja wyniosła 4,52 % 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

l.p. Nazwa projektu Ilość głosów  

OKRĘG NR I 

1. Bór Bezpiecznie i Zdrowo - budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, 

wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, oświetlenie, 

wizyjny monitoring miejski i elementy małej architektury 

279 

2. Budowa placu zabaw - miejsca wypoczynku i rekreacji  143 

3. Plac zabaw w osiedlu Górna Kolonia 116 



4. Aktywna Kamienna - Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Limanowskiego i 

Podjazdowej 

104 

5. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Skalnej i budowa placu zabaw dla dzieci 23 

6. Budowa placu zabaw na osiedlu Łyżwy 59 

7. Budowa STREET WORKOUT PARKU 11 

OKRĘG NR II 

1. Zagospodarowanie terenu na działce nr 15.120-1006 w zakresie modernizacji boiska 

trawiastego wraz  z zabezpieczeniem terenu poprzez remont ogrodzenia oraz 

instalację monitoringu 

215 

2. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Popiełuszki  162 

3. Budowa altanki 70 

4. Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez budowę parkingu osiedlowego 63 

5. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Południowej 43 

6. Nasze Wspólne Podwórko 2016 40 

7. Wymiana starych płyt chodnikowych i położenie kostki chodnikowej. Wyburzenie 

postumentu po pozostałości po samolocie który kiedyś tam był 

35 

8. ACTIVE PARK os. Milica - rozbudowa miejsca do rekreacji i aktywnego 

wypoczynku, wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu i 

elementy małej architektury 

34 

9. Wymiana nawierzchni chodnika, wykonanie schodków z podjazdem, wykonanie 

odwodnienia 

32 

10. Rewitalizacja dziedzińca wewnątrz ulic: Norwida, Piłsudskiego i Prusa z 

przeznaczeniem docelowym na miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku dla dzieci, 

młodzieży i osób starszych 

31 

11. Budowa placu zabaw 12 

OKRĘG NR III 

1. ACTIVE PARK os. Piłsudskiego - budowa miejsca do rekreacji i aktywnego 

wypoczynku, wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, 

oświetlenie, wizyjny monitoring miejski i elementy małej architektury 

71 

2. Ogrodzony plac zabaw "Wesoły Maluch" 43 

OKRĘG NR IV 

1. Budowa drogi dojazdowej i ppoż do budynku wielorodzinnego - 60 mieszkań 115 

2. ACTIVE PARK os. Przydworcowe - budowa miejsca do rekreacji i aktywnego 

wypoczynku, wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, 

oświetlenie, wizyjny monitoring miejski i elementy małej architektury 

107 

3. Siłownia plenerowa  40 

4. Zagospodarowanie terenu zielonego (tzw. "SADKU") przy ul. Szydłowieckiej - 

budowa siłowni plenerowej 

17 

 

Z każdego okręgu do projektu budżetu na 2016 r. zostały wpisane po dwa zadania, które uzyskały 

największą liczbę punktów w swoim okręgu. 

  



REALIZACJA: 

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja 

(Działka) 

Zakres rzeczowy Kwota po 

przetargu 

1./z Budowa miejsc 

parkingowych przy ul. Ks. 

J. Popiełuszki  

Dz. Nr 109/6, obr. 3 ark. 7 

stanowiąca pas drogowy 

ulicy Ks. J. Popiełuszki 

 Parking nr 1: 9 miejsc parkingowych o wym. 2,30m x 4,50m, 

 Parking nr 2: 7 miejsc parkingowych o wymiarach 2,30m x 4,50m, 

 Parking nr 3: 10 miejsc parkingowych o wymiarach 2,30m x 4,50m plus miejsce dla 

osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,60m x 4,50m 

44 682,26 zł 

2./z Budowa drogi dojazdowej 

i ppoż. do budynku 

wielorodzinnego-60 

mieszkań  

Dz. Nr 158/3 

ul. Moniuszki 14                    

w Skarżysku-Kamiennej 

droga dojazdowa do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14  o szerokości 5,5m 

obramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100 o długości 42,95m o nawierzchni z 

kostki betonowej grubości 8 cm. 

35 802,84 zł 

3./n BÓR BEZPIECZNIE I 

ZDROWO-budowa 

miejsca do rekreacji i 

aktywnego wypoczynku, 

wyposażonego w: 

urządzenia do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu, 

oświetlenie, wizyjny 

monitoring miejski i 

elementy małej 

architektury 

Dz. Nr 1/2-

261001_1.0007.AR_53.1/2 

Osiedle Bór przy 

skrzyżowaniu ulic Wojska 

Polskiego i Sosnowej 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej step per/biegacz (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej prasa do nóg/wyciąg górny (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej wyciskanie/jeździec (1 szt. 2 stanowiska), 

 montaż kosza na śmieci, 

 montaż tablicy informacyjnej (z regulaminem) (1 szt.), 

 montaż ławki (1 szt.), 

 montaż latarni (1 szt.), 

 budowa przyłącza elektrycznego na potrzeby oświetlenia terenu (1 szt.), 

 montaż kamery monitoringu wizyjnego (1 szt.), 

 budowa przyłącza monitoringu terenu (1 szt.), 

 montaż stojaka rowerowego (1 szt., 8 stanowisk) 

29 576,58 zł 

4./z Budowa placu zabaw-

miejsca wypoczynku i 

rekreacji 

Dz. Nr 358 ark. 30 pow. 

0,3119ha usytuowana 

pomiędzy ulicami 

Jastrzębią – Spacerową – 

Bilskiego  

 ułożenie kostki brukowej „POLBRUK nostalit barwy jesieni” 180 m
2
 (rondo z kostki 

brukowej, w środku ronda piaskownica, ścieżka jako dojście do ronda od ul. Jastrzębiej), 

 tereny zielone po obwodzie kostki 400 m
2
, 

 meble ogrodowe: ławka (6 szt.), huśtawka (1 szt.), zjeżdżalnia dla dzieci (1 szt.) 

55 120,00 zł 

5./z Zagospodarowanie terenu 

na działce nr 15.120-1006 

w zakresie modernizacji 

boiska trawiastego wraz z 

zabezpieczeniem terenu 

poprzez remont ogrodzenia 

oraz instalację monitoringu 

Dz. Nr 15.120-1006 

ul. Warszawska 54                 

w Skarżysku-Kamiennej 

 modernizacja boiska trawiastego, 

 remont ogrodzenia, 

 instalacja monitoringu 

49 900,00 zł 



6./n ACTIVE PARK os. 

Piłsudskiego-budowa 

miejsca do rekreacji i 

aktywnego wypoczynku, 

wyposażonego w: 

urządzenia do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu, 

oświetlenie, wizyjny 

monitoring miejski i 

elementy małej 

architektury  

Dz. Nr 33/33 

ul. Orkana w Skarżysku-

Kamiennej (osiedle 

Piłsudskiego), teren 

między blokami  

nr 12, 10 i 7 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej biegacz/biegacz (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej prasa do nóg/wyciąg górny (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej wyciskanie/jeździec (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej stepper/stepper (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż tablicy informacyjnej (z regulaminem) (1 szt.), 

 montaż koszy na śmieci (2 szt.), 

 montaż latarni (2 szt.), 

 budowa przyłącza elektrycznego na potrzeby oświetlenia terenu (1 szt.), 

 montaż kamery monitoringu wizyjnego (1 szt.), 

 budowa przyłącza monitoringu terenu (1 szt.), 

 montaż stojaka rowerowego (1 szt., 8 stanowisk) 

42 056,16 zł 

7./z Ogrodzony plac zabaw 

,,Wesoły Maluch" 

Dz. Nr 56 

Osiedle Żeromskiego 

(Kolejowa) 

Urządzenia: bujak konik, dwie wieże, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, piaskownica 

kwadratowa, karuzela z kierownicą, ławka spartan (3 szt.), kosz na śmieci (2 szt.) 

44 919,60 zł 

8/n ACTIVE PARK os. 

Przydworcowe-budowa 

miejsca do rekreacji i 

aktywnego wypoczynku, 

wyposażonego w: 

urządzenia do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu, 

oświetlenie, wizyjny 

monitoring miejski i 

elementy małej architektury  

Dz. Nr 180/4 

Teren u zbiegu ulic: 

Kossaka     i Oseta – 

Wasilewskiego         w 

Skarżysku-Kamiennej 

(os. Przydworcowe) 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej biegacz/biegacz (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej prasa do nóg/wyciąg górny (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej wyciskanie/jeździec (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż urządzenia siłowni plenerowej step per/step per (1 szt., 2 stanowiska), 

 montaż tablicy informacyjnej (z regulaminem) (1 szt.), 

 montaż koszy na śmieci (2 szt.), 

 montaż latarni (2 szt.), 

 budowa przyłącza elektrycznego na potrzeby oświetlenia terenu (1 szt.), 

 montaż kamery monitoringu wizyjnego (1 szt.), 

 budowa przyłącza monitoringu terenu (1 szt.), 

 montaż stojaka rowerowego (1 szt., 8 stanowisk) 

42 056,16 zł 

z - zadanie zakończone,    n- zadanie niezakończone do dnia 30.03.2017 r. 


