ZBIORCZA INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC 2016R.
1. zadania inwestycyjne i remontowe
Lp.

1.

Nazwa zadania

„Od dzieciaka do starszaka” –
modernizacja placu zabaw
i budowa siłowni zewnętrznej
na boisku szkolnym Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 9
w dzielnicy Denków oraz
przy Szkole Podstawowej
w Dzielnicy Koszary

Opis zadania (charakterystyka zadania)

Termin realizacji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 - Osiedle Denków
Zadanie polegało na zakupie, dostawie i montażu elementów małej architektury
i siłowych (tj. zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka 1 szt., przeplotnia 1 szt., karuzela
tarczowa 1 szt., bujak jednoosobowy 2 szt., bujak jednoosobowy żaba – 1 szt.,
karuzela krzyżowa 1 szt., piaskownica 1 szt., tablica regulaminowa 1 szt., urządzeń
siłowych: biegacz wolnostojący 1 szt., orbitrek wolnostojący 1 szt., wahadło + pylon
z tablicą informacyjną + twister 1 szt., rower + pylon z tablicą informacyjną + jeździec
1 szt., wyciąg + pylon z tablicą informacyjną + wyciskanie siedząc 1 szt.), korytowaniu
i uzupełnieniu piaskiem stref bezpieczeństwa o maksymalnej wysokości upadku
powyżej 1 m, uporządkowaniu terenu poprzez wyrównanie powierzchni i uzupełnieniu
trawą.

Całkowity koszt
zadania

76.066,00 zł brutto

15 grudnia 2016r.
Szkoła Podstawowa - Osiedle Koszary
Zadanie polegało na zakupie, dostawie i montażu elementów małej architektury
i siłowych (tj. zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka 1 szt., przeplotnia 1 szt., karuzela
tarczowa 1 szt., bujak jednoosobowy 1 szt., bujak dwuosobowy – 1 szt., tablica
regulaminowa 1 szt., urządzeń siłowych: biegacz wolnostojący 1 szt., orbitrek
wolnostojący 1 szt., wahadło + pylon z tablicą informacyjną + twister 1 szt., rower
+ pylon z tablicą informacyjną + jeździec 1 szt., wyciąg + pylon z tablicą informacyjną
+ wyciskanie siedząc 1 szt.), korytowaniu i uzupełnieniu piaskiem stref bezpieczeństwa
o maksymalnej wysokości upadku powyżej 1 m, uporządkowaniu terenu poprzez
wyrównanie powierzchni i uzupełnieniu trawą.

69.193,00 zł brutto

Lp.

2.

Nazwa zadania

Opis zadania (charakterystyka zadania)

Remont obiektu amfiteatru
na ośrodku rekreacyjnym
Gutwin

Remont polegał na wymianie uszkodzonych desek wnętrza czaszy oraz
zabezpieczeniu górnej części czaszy preparatem ogniochronnym (1/3 powierzchni),
a także uszczelnieniu pokrycia silikonem wraz z montażem uchwytów. Remont
podestu i schodów polegał na wyrównaniu powierzchni mocną zaprawą cementową
i wykonaniu nowych tynków na ścianach cokołu.

Termin realizacji

Całkowity koszt
zadania

5 sierpnia 2016r.

4.400,00 zł brutto

2. zadania z zakresu kultury i sportu
Lp.

Nazwa zadania

1.

„OSTROWIECKIE KINO
POD GWIAZDAMI”

2.

Ludzie niezwykli dla Ostrowca
Świętokrzyskiego w rysunkach
Tadeusza Kurka

Opis zadania (charakterystyka zadania)
Zadanie polegało na zorganizowaniu w okresie wakacyjnym 14 pokazów filmowych
na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na telebimie w późnych godzinach
wieczornych wyświetlono następujące filmy polskie i obcojęzyczne dla dorosłych:
„Iluzja” – 16 lipca, „Robert i Bertrand” – 17 lipca, „Facet (nie)potrzebny od zaraz” –
23 lipca, „Uprowadzona” – 5 sierpnia, „Uprowadzona 2” – 7 sierpnia, „Vabank” –
12 sierpnia, „Vabank II, czyli riposta” – 13 sierpnia, „Kingsajz” – 14 sierpnia, „Dzień
dobry, kocham Cię!” – 15 sierpnia, „Uprowadzona 3” – 19 sierpnia.
Dzieci, późnym popołudniem, mogły zobaczyć cztery dubbingowane produkcje
zagraniczne: „Tarzan. Król Dżungli” – 7 sierpnia, „Szeregowiec Dolot” – 13 sierpnia,
Most do Terabithii” – 14 sierpnia, „Disco Robaczki” – 19 sierpnia.
W ramach zadania zakupiono 200 drewnianych leżaków z nadrukiem w kolorze
czerwonym oraz herbem Ostrowca Świętokrzyskiego, logo Budżetu Obywatelskiego
oraz logo Ostrowiec ŚwiętOKrzyski.
W każdym z seansów wzięło udział od 100 do 300 osób. Największym powodzeniem
cieszyły się seanse dla dzieci oraz polskie współczesne komedie romantyczne.
Świetnym dopełnieniem przedsięwzięcia były stoiska gastronomiczne oferujące
napoje, dania gorące, watę cukrową czy popcorn zorganizowane przez prywatnych
przedsiębiorców oraz Fundację Pomocna Dłoń.
Zadanie to można nazwać przedsięwzięciem autorskim artysty plastyka Tadeusza
Kurka. Polegało ono na wykonaniu 100 portretów osób, które zasłużyły się dla historii
Ostrowca Świętokrzyskiego lub współcześnie zaznaczają swoją obecność w życiu
naszego miasta. Tadeusz Kurek dokonał wyboru osób przez siebie portretowanych
na drodze konsultacji z różnymi środowiskami.
Wernisaż wystawy prac odbył się 6 listopada 2016r. w Galerii Fotografii MCK.
Na uroczystość przybyło około 150 osób.
Z tejże okazji wydrukowano katalog (100 sztuk w twardej oprawie, 200 sztuk

Termin realizacji

Całkowity koszt
zadania

16 lipca –
19 sierpnia 2016r.

40.530,78 zł brutto

6 listopada –
wernisaż wystawy,
wystawa do
23 listopada 2016r.

9.410,00 zł brutto

w miękkiej) zawierający wszystkie prace zaprezentowane na wystawie, zaopatrzone
w noty biograficzne portretowanych, wstęp autora, wykaz jego wystaw indywidualnych
oraz notę biograficzną o nim samym. Katalogi otrzymali sportretowani lub ich
spadkobiercy, jak również uczestnicy wernisażu. Artysta zapowiedział kontynuację
cyklu. Nowe rysunki będą stanowiły część ekspozycji poświęconej jubileuszowi
60 – lecia jego pracy twórczej.

