
Sprawozdanie z realizacji Budżetu obywatelskiego w 2020 r. 

Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do uchwały nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej 

w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, od 31 maja do 15 lipca 2019 r. 

można było składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. W ww. terminie 

do Urzędu Miejskiego w Policach wpłynęło 17 wniosków z propozycjami zadań – 11 wniosków 

dotyczyło zadań realizowanych na terenie miasta, 6 wniosków dotyczyło zadań realizowanych 

na terenie sołectw. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie.  

Lista wniosków:  

1. Modernizacja placu zabaw dla dzieci i dorosłych w sołectwie Uniemyśl 

2. Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz. 

3. Oświetlenie ścieżki rowerowej Police-Pilchowo 

4. Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo 

5. Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską" 

6. Rekreacyjna strefa sportowa – rodzinny plac zabaw 

7. „PRZYJAZNY ZAKĄTEK NA STAREJ DĄBRÓWCE” – Urządzenie placu 

rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej 

8. Monitoring grillowiska. Wymiana oświetlenia na polanie. Oświetlenie miejsc do 

grillowania 

9. Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w m. Tatynia 

10. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach 

11. Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. Piaskowej w Policach 

12. Coś dla Malucha i Starszaka czyli zabawa na 102!!! - modernizacja placu zabaw na 

Nowopolu. 

13. POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie 

Polic 

14. Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby ochotniczej straży 

pożarnej w miejscowości Tatynia 

15. Budowa „Ogrodu sensorycznego” - integracji zmysłów na terenie placu zabaw 

Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1 

16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica 

17. Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin. 

Powołany Zarządzeniem Nr 143/2019 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

powołania zespołu prowadzącego konsultacje Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 

zarządzeniem zespół w składzie: 

1. Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic, 

2. Maciej Greinert – zastępca burmistrza Polic, 

3. Janusz Zagórski – skarbnik Gminy Police, 

4. Agnieszka Komor – sekretarz Gminy Police, 

5. Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego, 

6. Sebastian Staszkiewicz – naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 



7. Ryszarda Szczecka – naczelnik wydziału gospodarki gruntami, 

8. Anna Szostak – naczelnik wydziału urbanistyki i architektury, 

9. Aneta Soprych-Kuśnierz – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych, 

10. Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego, 

11. Ilona Bednarek – radna Rady Miejskiej w Policach, 

12. Jadwiga Molenda – radny Rady Miejskiej w Policach, 

13. Jakub Drzazga – radny Rady Miejskiej w Policach 

 

na posiedzeniach, które odbyły się 12 czerwca i 8 sierpnia 2018 roku ocenił pod względem 

formalnym i merytorycznym przyjęte wnioski.  

Po weryfikacji formalnej wniosków przez Zespół autorzy projektów nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 

16,17 e-mailem oraz telefonicznie zostali poinformowani o błędach w złożonych wnioskach 

oraz zgodnie z regulaminem wyznaczono terminy na poprawę wniosków. 

Wniosek nr 3 ze względów formalnych został odrzucony - większość terenów biegnących 

wzdłuż wskazanej ścieżki nie należy do Gminy Police. Zgodnie z regulaminem zgłaszane 

zadania mogą być realizowane tylko na terenach gminnych. 

Pełna lista projektów pozytywnie ocenionych i dopuszczonych do głosowania: 

Lista wniosków przyjętych do głosowania z terenu miejskiego Gminy Police: 

 

1. Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską" 

2. Rekreacyjna strefa sportowa – rodzinny plac zabaw 

3. „PRZYJAZNY ZAKĄTEK NA STAREJ DĄBRÓWCE” – Urządzenie placu 

rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej 

4. Monitoring grillowiska. Wymiana oświetlenia na polanie. Oświetlenie miejsc do 

grillowania 

5. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach 

6. Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. Piaskowej w Policach 

7. Coś dla Malucha i Starszaka czyli zabawa na 102!!! - modernizacja placu zabaw na 

Nowopolu. 

8. POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie 

Polic 

9. Budowa „Ogrodu sensorycznego” - integracji zmysłów na terenie placu zabaw 

Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1 

10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica 

 

Lista wniosków przyjętych do głosowania z terenu sołectw Gminy Police: 

 

1. Modernizacja placu zabaw dla dzieci i dorosłych w sołectwie Uniemyśl 

2. Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz. 

3. Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo. 

4. Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w m. Tatynia. 



5. Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby ochotniczej straży 

pożarnej w miejscowości Tatynia. 

6. Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin. 

Głosowanie 

22 września 2019 roku zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do 

budżetu obywatelskiego na rok 2019, które trwało od 9 września 2019 r.. Zgodnie z 

regulaminem, który jest załącznikiem uchwały nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Policach z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, na realizację budżetu obywatelskiego 

przeznacza się kwotę do 1.300.000 zł. Z tej kwoty przeznacza się kwotę 1.000.000 zł na 

realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 300.000 zł na realizację zadań na terenie 

sołectw w gminie Police. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z 16 

projektów – 10 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw.  

W trakcie głosowania oddano łącznie 3812 kart (3384 karty w głosowaniu internetowym, 428 

karty w formie papierowej), z czego 4 karty były nieważne (oddane po terminie). Na kartach 

ważnych oddano łącznie 6930 głosów, co daje średnią 1,82 głosu na kartę. 

Zgodnie z regulaminem ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu głosów 

oddanych na każdą propozycję zadań na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów 

propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość głosów. 

 

Ranking projektów miejskich 

Miejsce 
Nr na 

karcie 

Liczba 

głosów 
Nazwa Koszt 

1 7 625 (9,02%) 
Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. 

Piaskowej w Policach 
773 200 zł 

2 5 619 (8,93%) 

POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - 

urządzenie dwóch wybiegów dla psów na 

terenie Polic 

140 050 zł 

3 12 617 (8,9%) 
Rekreacyjna strefa sportowa – rodzinny plac 

zabaw 
230 748 zł 

4 11 612 (8,83%) 

„PRZYJAZNY ZAKĄTEK NA STAREJ 

DĄBRÓWCE” – Urządzenie placu 

rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, 

Bankowej i Robotniczej 

575 000 zł 

5 3 538 (7,76%) 

Budowa „Ogrodu sensorycznego” - integracji 

zmysłów na terenie placu zabaw Przedszkola 

Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 

1 

397 000 zł 

6 2 403 (5,82%) 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na 

terenie osiedla Jasienica 
141 750 zł 

7 10 383 (5,53%) 
Monitoring grillowiska. Wymiana oświetlenia 

na polanie. Oświetlenie miejsc do grillowania 
125 000 zł 



8 8 371 (5,35%) 
Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach 
204 838,20 zł 

9 13 357 (5,15%) 
Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy 

łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską" 
380 000 zł 

10 6 242 (3,49%) 

Coś dla Malucha i Starszaka czyli zabawa na 

102!!! - modernizacja placu zabaw na 

Nowopolu. 

335 056,90 zł 

 

Ranking projektów sołeckich 

Miejsce 
Nr na 

karcie 

Liczba 

głosów 
Nazwa Koszt 

1 4 611 (8,82%) 

Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa 

garażu na potrzeby ochotniczej straży pożarnej 

w miejscowości Tatynia 

127 165 zł 

2 14 539 (7,78%) 
Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy 

rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo 
54 660,95 zł 

3 1 482 (6,96%) 
Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci 

w Sołectwie Przęsocin. 
54 989,66 zł 

4 15 242 (3,49%) 
Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) 

w miejscowości Drogoradz. 
49 375 zł 

5 16 180 (2,6%) 
„Modernizacja placu zabaw dla dzieci i 

dorosłych w sołectwie Uniemyśl” 
72 100 zł 

6 9 109 (1,57%) 
Zagospodarowanie terenu za budynkiem 

świetlicy wiejskiej w m. Tatynia 
49 867,40 zł 

 

Zadania rekomendowane do realizacji 

Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do uchwała nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w 

Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok na podstawie rankingów tworzy 

się listy zadań rekomendowanych do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego. Listy 

tworzy się odrębnie dla miasta Police oraz sołectw gminy Police kolejno od zadania będącego 

najwyżej w odpowiednim rankingu. 

Listy zadań rekomendowanych przygotowuje zespół prowadzący konsultacje w sprawie 

Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 i przekazuje Burmistrzowi Polic oraz Radzie 

Miejskiej w Policach.  

Zadania rekomendowane do realizacji na terenie miasta Police 

Miejsce 

Nr 

projektu 

na karcie 

Tytuł projektu 
Wartość 

projektu w zł 

Łączna liczba 

głosów  



1. 7 
Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. Piaskowej 

w Policach 
773 200,00 zł 625 

2. 5 
POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie 

dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic 
140 050,00 zł 619 

 

Łączna kwota przeznaczona na ww. projekty według szacunkowych kosztorysów to 913.250,00 

zł. Zespół rekomenduje przeznaczyć pozostałą kwotę (tj. 86.750,00 zł) na pokrycie 

ewentualnych wyższych cen ofert po realizacji procedur przetargowych na realizację 

wybranych przedsięwzięć. Bazując na doświadczeniu poprzednich edycji Polickiego Budżetu 

Obywatelskiego oraz przeprowadzanych zapytań o cenę czy przetargów, rzeczywiste koszty 

realizacji projektów mogą być wyższe. Aby uniknąć korekt i ewentualnych redukcji projektów, 

pozostawienie ww. środków na pokrycie dodatkowych kosztów jest zasadne. 

 

Zadania rekomendowane do realizacji na terenie sołectw gminy Police 

Miejsce 
Nr projektu 

na karcie 
Tytuł projektu 

Wartość 

projektu w 

zł 

Łączna ilość 

głosów  

1. 11 

Przebudowa istniejącego budynku i 

dobudowa garażu na potrzeby ochotniczej 

straży pożarnej w miejscowości Tatynia 

127 165,00 zł 611 

2. 3 

Doposażenie placu zabaw i stworzenie 

strefy rekreacyjnej dla Sołectwa 

Wieńkowo 

54 660,95 zł 539 

3. 1 
Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla 

dzieci w Sołectwie Przęsocin. 
54 989,66 zł 482 

4. 15 
Doposażenie świetlicy i placu (przy 

świetlicy) w miejscowości Drogoradz. 
49 375,00 zł 242 

 

Łączna kwota przeznaczona na rekomendowane projekty sołeckie: 286.190,61 zł. Tak jak w 

przypadku projektów miejskich. Zespół rekomenduje przeznaczyć pozostałą kwotę (tj. 

13.809,39 zł) na pokrycie ewentualnych wyższych cen ofert po realizacji procedur 

przetargowych na realizację wybranych przedsięwzięć. 

 

Realizacja zadań 

1. Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości 

Tatynia - wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadania wymagała oprócz opracowania 

dokumentacji projektowej (którą zlecono już w I kwartale 2020 roku), otrzymania również 

odstępstwa odpowiedniego ministra o warunków technicznych usytuowania rozbudowanej 

części od granicy sąsiedniej nieruchomości – odstępstwo takie otrzymaliśmy dopiero w 

grudniu 2020 roku, stąd decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymano dopiero w 2021 roku. 

W budżecie gminy na 2021 rok , na realizację robót budowlanych zaplanowano 450 000 zł 

– wybór wykonawcy robót planowany jest na przełomie kwietnia i maja 2021 roku a 

zakończenie realizacji pod koniec września 2021 roku. 



2. Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach – wydatkowano 35 000,00 zł 

(opracowanie dokumentacji projektowej). Realizacja zadania wymagała opracowania 

dokumentacji projektowej – opracowanie dokumentacji zlecono specjalistycznemu biuru 

projektowemu wskazanemu przez wnioskodawców - ze względu na sytuację związaną z 

pandemią, przedłużającymi się uzgodnienia i wydłużonym okresem wydawania decyzji, 

decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymano w IV kwartale 2020 roku i podjęto decyzję o 

rezygnacji realizacji robót budowlanych ze względu na warunki jesienno-zimowe. W 

budżecie gminy na 2021 rok, na realizację robót budowlanych zaplanowano 1 000 000 zł – 

wybór wykonawcy robót planowany jest w kwietniu 2021 roku, a zakończenie realizacji 

pod koniec lipca 2021 roku. 

3. Police przyjazne dla psów urządzenie dwóch wybiegów dla psów - wydatkowano 10.774,80 

zł – koszt wykonania dokumentacji projektowej. 24 lipca 2020 roku zlecono wykonanie 

dokumentacji projektowej dla realizacji dwóch wybiegów dla psów:  

- w Parku Staromiejskim w Policach oraz 

- na skwerze św. Jana Pawła II (okolice Klubu Nauczyciela).  

W przypadku Parku Staromiejskiego 21 lipca 2020 r. otrzymaliśmy opinię Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w  Szczecinie, która nakazywała na przedmiotowym terenie 

wykonanie badań archeologicznych georadarem w celu ustalenia ewentualnego 

występowania pozostałości po dawnym cmentarzu i konieczność wykonania ekshumacji w 

przypadku odnalezienia ludzkich szczątków. Po konsultacji z wnioskodawcą odstąpił on od 

realizacji wybiegu w przedmiotowej lokalizacji.  

W przypadku drugiej lokalizacji pozwolenie na budowę przyłącza wodociągowego 

otrzymaliśmy w grudniu 2020 r. Z uwagi na okres zimowy odstąpiono od wykonania 

zadania w 2020 r. Wykonanie projektu planuje się do końca lipca 2021 r.  – koszt wykonania 

79.913.35 zł brutto. 

4. Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz – wydatkowano 

– 48.895,06 zł – zadanie zrealizowano w całości. 

5. Rozbudowa istniejącego placu zabawa w sołectwie Przęsocin - wydatkowano 54 873,74 zł 

- zadanie zrealizowano w całości.  

6. Doposażenie placu zabawa i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo 

wydatkowano 54.570,80 zł - zadanie zrealizowano w całości. 

Uwagi końcowe 

Zgodnie z §5 ust.6 regulaminu który jest załącznikiem do uchwały nr VIII/82/2019 Rady 

Miejskiej w Policach, do 30 kwietnia 2021 roku, Burmistrz Polic był zobowiązany 

zorganizować spotkanie podsumowujące Policki Budżet Obywatelski na 2020 r. W związku z 

ogłoszonym stanem epidemicznym, termin spotkania został przeniesiony na okres, w którym 

jego organizacja będzie możliwa. 


