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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sopotu,
prace nad budżetem Miasta Sopotu na rok 2012 wkraczają w decydującą fazę. Pragniemy
serdecznie podziękować Państwu za liczne uwagi i propozycje dotyczące przyszłorocznego budżetu przekazane do urzędu oraz zgłaszane podczas licznych spotkań i konsultacji.
Ogromnie nas cieszy, że mieszkańcy po raz kolejny mocno zaangażowali się w prace nad
przygotowaniem tak ważnego dla Miasta dokumentu, dając świadectwo wysokiej świadomości obywatelskiej.
Państwa propozycje dotyczyły szerokiego zakresu spraw, którymi zajmuje się miasto,
począwszy od remontów ulic, chodników, obiektów inżynieryjnych, powstania nowych
placów zabaw, boisk sportowych. Duża część Państwa wniosków będzie możliwa do realizacji w toku bieżącej pracy urzędu, inne projekty wymagają przygotowania specjalistycznej
dokumentacji projektowej. Niestety część wniosków jest niemożliwa do realizacji, ponieważ
dotyczą prywatnych bądź spółdzielczych posesji i gruntów.

Prezydent Sopotu Miasta Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta Sopotu z okręgu nr 1:

Na kolejnych stronach przedstawiamy Państwu wybrane projekty, zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w przyszłorocznym budżecie. Państwa propozycje umieściliśmy
w dwóch tabelach. Pierwsza dotyczy małych inwestycji z najbliższego Państwa otoczenia,
których realizacja możliwa jest w przyszłym roku. W drugiej tabeli umieściliśmy bardziej
złożone projekty, których realizacja m.in. ze względu na czas przygotowania dokumentacji
technicznej i złożoność prac może trwać kilka lat.

• Grażyna Czajkowska

Natomiast na ostatniej stronie znajdą Państwo informacje, gdzie należy przekazać wypełnione wnioski oraz terminy spotkań z mieszkańcami.

• Andrzej Kałużny

Raz jeszcze dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!

• Maria Filipkowska-Walczuk
• Henryk Hryszkiewicz
• Cezary Jakubowski
• Małgorzata Maj
www.sopot.pl
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PROPOZYCJE INWESTYCJI W PAŃSTWA NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU
Prosimy o wybranie maksymalnie 5 najważniejszych Państwa zdaniem inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie.
Projekty inwestycji, które uzyskają największą liczbę wskazań zostaną włączone do Budżetu Miasta Sopotu na rok 2012 lub Wieloletniej Prognozy Finansowej.

LP

Nazwa zadania

Przewidywany
termin zakończenia inwestycji**

1

Remont schodów z ul. Jagiełły do ul. Sobieskiego

100 tys. zł

2012

2

Remont i umocnienie skarpy sopockiej w okolicach Szkoły Muzycznej

150 tys. zł

2012

3

Budowa placu zabaw

200 tys. zł

2012

4

Naprawa chodnika przy ul. Podjazd

150 tys. zł

2012

50 – 70 tys. zł

2012

100 tys. zł

2012

50 tys. zł

2012

5

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Haffnera

6

Remont schodów z ul. Lipowej na ul. Sobieskiego

7

Monitoring na ul. Bohaterów Monte Cassino [odcinek między tunelami]

8

Remont ul. Ceynowy (uporządkowanie zieleni: drzewa, zieleńce, położenie bruku)

900 tys. zł

2012

9

Remont schodów na skarpie sopockiej od parkingu przy Urzędzie Miasta do ul. Sobieskiego

300 tys. zł

2012

10

Remont schodów na skarpie pomiędzy ul. Czyżewskiego a ul. Winieckiego

11

Położenie nowego chodnika na przesmyku ul. Czyżewskiego z ul. Bohaterów Monte Cassino

12

Wykonanie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 38

* Przedstawione koszt są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
** Możliwy przewidywany termin realizacji inwestycji.
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Orientacyjny
koszt*

60 tys. zł

2012

120 – 150 tys. zł

2012

200 tys. zł

2012

Preferowane
inwestycje

PROPOZYCJE INWESTYCJI O ZNACZENIU OGÓLNOMIEJSKIM
Prosimy o wybranie maksymalnie 5 najważniejszych Państwa zdaniem inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie.
Projekty inwestycji, które uzyskają największą liczbę wskazań zostaną włączone do Budżetu Miasta Sopotu na rok 2012 lub Wieloletniej Prognozy Finansowej.
LP

Nazwa zadania

1

Segregacja odpadów komunalnych – 20 zestawów do segregacji w mieście

Orientacyjny
koszt*
60 tys. zł

Czas
realizacji**
2012

2

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej

40 mln zł

2015

3

Wsparcie spółdzielni mieszkaniowych oraz małych firm prowadzących działalność w Sopocie (w zakresie pozyskiwania środków
unijnych, promocji, targów)

200 tys. zł

2012

4

Dofinansowanie i modernizacja schroniska dla zwierząt

400 tys. zł

2012

5

Remont ul. 23 Marca wraz z pętlą autobusową, ścieżką rowerową, oświetleniem i chodnikiem

6

Modernizacja Stadionu Ogniwa Sopot: Przebudowa płyty głównej i boiska treningowego

7

Zagospodarowanie terenów przy ul. Bitwy pod Płowcami i ul. Polnej z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i do uprawiania
sportu (miejsce dla rodzin z dziećmi, place zabaw – błonia sportowe)

2 mln zł

2012

8

Budowa nowej ulicy łączącej ul. Polną z ul. 3 Maja

5 mln zł

2015

1,1 mln zł

2012

2 mln zł

2012

9

Remont ul. Kolberga wraz ze ścieżką rowerową i przebudową miejsc parkingowych

10

Remont ul. Cieszyńskiego

11

Remont ul. Malczewskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z Kolberga i Cieszyńskiego

12

Budowa nowego żłobka

13

Pokoleniowe Centrum Rekreacji, Rehabilitacji, Wypoczynku i Sportu (boisko przy Sopockim Centrum Seniora
przy ul. Mickiewicza 49)

14

Połączenie autobusowe między Sopotem a Gdańskiem Osową przez Gdańsk Oliwa

15

Budowa ul. Leśnej i ul. Świemirowskiej

16

Remont jezdni wraz z chodnikiem ul. Księżycowa

20 mln zł
4 – 7 mln zł

4,3 mln zł

2014
2013 - 2014

2012- 2013

2,5 – 3 mln zł

2014

2 mln zł

2013

500 tys. zł
6 mln zł

2012
2012/2013

1,86 mln zł

2013

3,5 mln zł

2013

4 mln zł

2013

17

Remont ul. Kraszewskiego

18

Remont ulicy wraz z chodnikiem przy ul. Mazowieckiej

19

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego i ul. Kolberga

4, 3 mln zł

2013

20

Remont jezdni wraz z chodnikiem ul. Okrężnej

1, 46 mln zł

2013

21

Remont jezdni wraz z chodnikiem ul. Chodowieckiego

1,33 mln zł

2013

22

Ścieżka rowerowa od ul. 3 Maja wzdłuż skarpy, obok szkoły podstawowej nr 8 do Ergo Areny

1, 5 mln zł

2013

*Przedstawione koszt są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
** Ewentualny przewidywany termin realizacji inwestycji.

Preferowane
inwestycje

www.sopot.pl
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Wypełnione ankiety można składać między 2 a 7 listopada:
• 2 listopada między godziną 8.00 a 16.00 w Urzędzie Miasta Sopotu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27
• 2 listopada między godziną 17.00 a 19.00 w Urzędzie Miasta Sopotu w sali nr 36, przy ul. Kościuszki 25/27 - spotkanie z mieszkańcami
• 3 listopada między 8.00 a 16.00 w Urzędzie Miasta Sopotu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27
• 3 listopada między godziną 17.00 – 19.00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. 3 Maja 41 - spotkanie z mieszkańcami
• 4 listopada między 8.00 a 16.00 w Urzędzie Miasta Sopotu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27
• 4 listopada między 17.00 – 19.00 w Sopockim Centrum Seniora przy ul. Mickiewicza 49 - spotkanie z mieszkańcami
• 5 listopada między 14.00 a 16.00 w Urzędzie Miasta Sopotu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27
• 7 listopada między 10.00 a 17.00 w Urzędzie Miasta Sopotu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27
• 7 listopada między godziną 17.00 a 19.00 w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kolberga 15 w Sopocie - spotkanie z mieszkańcami
Uwaga! Jedna osoba może wypełnić tylko jedną ankietę. Ankiety można także odebrać w Urzędzie Miasta Sopotu (punkt informacji na parterze budynku),
w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz pobrać na stronie www.sopot.pl w zakładce Budżet Miasta Sopotu 2012.
Więcej informacji uzyskać można w pok. 44 Urzędu Miasta Sopotu (Marcin Skwierawski) lub na stronie www.sopot.pl
w zakładce Budżet Miasta Sopotu 2012.

4

