Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2017 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych.

Nakłady budżetowe - 700 000 zł

Lp.

Nazwa inicjatora

Nazwa zadania

Wnioskowany
zakres
dofinansowania

Planowane
nakłady ogółem
Procent
do poniesienia dofinansowania
w 2017 r.
przez Miasto (%)
(Brutto)

Kwota
dofinansowania
przez Miasto (zł)

UWAGI

Wnioski do realizacji
Stowarzyszenie zwykłe "Na Dzikich Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy, sieci kanalizacji sanitarnej sieć wodociągowa,
Plażach" 71-777 Szczecin, ul.
z odrzutami do granicy posesji w ul. Dzikich Plaż w Szczecinie w
sieć kan.
Sarnia 20
granicach działki nr 18/58 obręb 3081.
sanitarnej

79 909,66 zł

45,17

36 095,19 zł

Wniosek kompletny

Stowarzyszenie zwykłe "Na Rzecz
Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej sieć wodociągowa,
Budowy Sieci Wodno 2
z odrzutem do granicy posesji w ul. Białej Mewy w Szczecinie w
sieć kan.
Kanalizacyjnej na ul. Białej Mewy"
granicach działki nr 18/44 obręb 3081.
sanitarnej
71-787 Szczecin, ul. Kalinowa 30/3

52 523,42 zł

45,17

23 724,83 zł

Wniosek kompletny

268 638,00 zł

45,17

121 343,78 zł

Wniosek kompletny

1

Stowarzyszenie zwykłe "Chłodna"
71- 113 Szczecin, ul. Santocka
13B/12

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odrzutami do granicy posesji w
ulicy Chłodnej w Szczecinie w granicach działki nr 21/6, nr 21/7, nr
17dr, obręb 2017.

4

Stowarzyszenie zwykłe "Media w
Ulicy Żyzna - Boczna" 71-157
Szczecin, ul. Piramowicza 11A

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i
grawitacyjnej z odrzutami do granicy posesji oraz kanalizacji
deszczowej z odrzutami do granicy posesji w ul. Żyznej - Bocznej w
sieć wodociągowa,
Szczecinie. ETAP - I od ul. Żyznej działka nr 27dr obręb 2051 wzdłuż
sieć kan.
sięgacza ul. Żyznej działka nr 29/5 obręb 2051 w zakresie sieci
sanitarnej, sieć
wodociągowej bez przyłączy, kanalizacji deszczowej z odrzutami,
kan. deszczowej
kanalizacji sanitarnej z odrzutami do działek (od nr 29/6 do nr 29/17
obręb 2051, oraz działki nr 29/4 obręb 2051) z przepompownią
zlokalizowaną na działce nr 29/4 obręb 2051.

559 128,42 zł

45,17

252 558,31 zł

Wniosek kompletny

5

Stowarzyszenie zwykłe "Łąki Nad
Bukową" 71-334 Szczecin, ul. Al.
Wojska Polskiego 197/1

Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy, sieci kanalizacji
sieć wodociągowa,
sanitarnej z odrzutami do granicy posesji przy ulicy Wroniej w
sieć kan.
Szczecinie w granicach działki nr 1, nr 2/32, nr 2/35, nr 2/36 z obrębu
sanitarnej
2051.

589 307,67 zł

45,17

266 190,27 zł

Wniosek kompletny

3

sieć kan.
sanitarnej

SUMA

699 912,38 zł

1 549 507,17 zł

Wnioski, na które nie zostało przyznane dofinansowanie
1

2

Zachodniopomorski
zmycie starej farby
Stowarzyszenie Rozwoju
Wykonanie remontu korytarzy i klatek schodowych w budynku ZSRG z sufitów i ścian,
Gospodarczego- Szczecińskie
przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie.
szpachlowanie
Centrum Przedsiębiorczości 70-035
ścian i sufitów
Szczecin, ul. Kolumba 86
Stowarzyszenie zwykłe "Sieć
wodociągowa w rejonie ul.
Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Świętochowskiego w
sieć wodociągowa
Świętochowskiego" 70- 781
Szczecinie.
Szczecin ul. Świętochowskiego 61
WNIOSKODAWCA
..................................................
Podpis wnioskodawcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przyczyną rezygnacji
Inicjatora jest brak
wniesienia wkładu
własnego.

0,00

Do dnia 09.05.2017 r.
Inicjatorzy nie
dostarczyli decyzji o
pozwoleniu na
budowę.

ZATWIERDZAM
………………………………………………
Podpis Prezydenta Miasta

