Protokół z przeprowadzonej weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2018r.
W dniu 10 listopada 2017r. Zespół ds konsultacji Budżetu Obywatelskiego na rok
2018 powołany zarządzeniem Burmistrza w składzie :
1)Dawid Pudło – Kierownik Referatu
2)Jacek Ogorzelski- Inspektor
3)Ryszard Witczak – Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1
4)Piotr Szurgociński – Członek Rady Osiedla Nr 1
5)Andrzej Maciejewski - Przewodniczący Rady Osiedla Nr 2
6)Anna Michalak – Członek Rady Osiedla Nr 2
7)Stanisław Sobierajski – Radny Rady Miejskiej
8)Wojciech Matczak – Radny Rady Miejskiej
9)Elżbieta Bilska – wnioskodawca zwycięskiego projektu z 2015r. przeprowadził
weryfikację złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego.
W ramach budżetu obywatelskiego wpłynęły 3 projekty zgłoszone przez
mieszkańców, jeden projekt dotyczył osiedla Nr 1 i dwa osiedla Nr 2.
Projekt złożony przez mieszkańców osiedla Nr 1:
1.Aktywny Ampt – sport , integracja międzypokoleniowa, rekreacja i aktywizacja w
Parku Górnika , wnioskodawcą projektu jest Pan Piotr Pecyna , miejsce realizacji
projektu – Park Górnika oraz Stadion Sportowy , wartość projektu 200 000zł.
Projekty złożone przez mieszkańców osiedla Nr 2:
1.Rekreacja i wypoczynek – Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy Szkole
Podstawowej Nr 2 im.Białych Górników w Kłodawie, wnioskodawcą projektu jest
Pani Ewa Czarnecka, miejsce realizacji projektu – teren szkoły nr 2 , wartość
projektu 180 800zł.
2.Wymiana sieci centralnego ogrzewania , wnioskodawcą projektu jest Pan Wiesław
Lichman, miejsce realizacji projektu – osiedle górnicze, sieć co w południowej części
osiedla w rejonie ul. Kapicy, wartość projektu 200 000zł .
Projekty były weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.
W ramach oceny formalnej zespół oceniał: czy projekt wpłynął we właściwym
terminie , czy wnioskodawcą był mieszkaniec osiedla , którego projekt dotyczy, czy
propozycja była złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem do zarządzenia oraz
czy poparta była podpisami mieszkańców osiedla , którzy ukończyli 16 lat.
Wszystkie projekty spełniły wymagania formalne. W ramach oceny merytorycznej
zespól sprawdzał czy projekt jest zgodny z kompetencjami Gminy (z planem
zagospodarowania przestrzennego), czy projekt dotyczy mienia Gminy oraz czy na

podstawie projektu kosztorysu można stwierdzić , że projekt jest realny do
wykonania od strony finansowej.
Wszystkie projekty spełniły wymagania merytoryczne.
Uwagi zespołu
Zespół podczas weryfikacji projektów uznał , że do projektu złożonego przez Pana
Wiesława Lichmana w trakcie jego realizacji powinna być najpierw wykonana ocena
stanu technicznego sieci oraz zasadności wymiany rurociągu na wielkość rurociągu
proponowanego przez wnioskodawcę. Zespół zaproponował , aby uzgodnić tą
propozycję z wnioskodawcą projektu.
Ponadto w zakresie projektu złożonego przez Panią Ewę Czarnecką brak jest
obmiarów zarówno chodnika jak i drogi dojazdowej więc nie można było stwierdzić
jednoznacznie czy koszty przedstawione w projekcie w tym zakresie są poprawnie
wyliczone. Jednak zespól uznał , że nie wpływa to na ocenę merytoryczną wniosku.
Wnioskodawca projektu przedstawi obmiary do zadania przedstawionego w punkcie
2 i 3.

Zespól zakończył pracę w dniu 10 listopada 2017r. i przedstawił podpisany protokół
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kłodawie .

