
Protokół z obrad Zespołrr ds. BudŹetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok

Zespół na obradach w dniu 25.10.2018 r. działając w oparciu o Uchwałę Nr. LVI.756.2018
Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrriagań, jakie powiriien
spełniać projekt Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok oraz zgodnie
z Regulaminem Pracy Zespołu ds. BudŻetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok,
który stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 194.2018.201 8 z dnia 19 paŻdzlerrika
201 8 roku obradujqc w skladzie:

1' Tadeusz Stecyszyn _ Przewodniczący Zespołu - przedstawiciel Burmistrza,
2. Agata Stodolak _ Członek Zespołu przedstawiciel Burmistrza,
3. Wojciech Kalandyk _ Członek Zespołu przedstawiciel Burmistrza'
4. Tadeusz Rak _ Członek Zespołu _ przedstawiciel Rady Miejskiej'
5. Ryszard Mirowski _ Członek Zespołu _ przedstawiciel Rady Miejskiej,
6. Antoni Golonkiewicz_ Człorrek Zespołu - przedstawiciel Rady Miejskiej,
7. Maria Uberman _ Członek Zespołu _ przedstawiciel sołtysów'
8. Marian Kawa _ Członek Zespołu _ przedstawicięl sołtysów'

dokonał weryfikacji złożonych wniosków pod rł'zględem tbrmalno-plawnym.

W kategorii ',budowa, modernizacja oświetlenia'' weryfikacji poddano: 5 zgłoszonych
wniosków, 5 wniosków Zostało poątywnie zweryfikowanycl-r i skierowanych do dalszych
czynności z:wiązanych z BudŻetem obywatelskim Gminy Boguchwała na 2019 rok _
głosowania mieszkańców.

W kategorii ,.budowa, przebudowa dróg'' weryfikacji poddano: 9 zgłoszonych wniosków, 4

wnioski zostało pozy.tywnie zweryfikowanych i skierowanych do dalszych czyr-mości
związanych z BudŻetem obywatelskim Gminy Boguchwała na 2019 rok głosowania
mieszkańców. 5 wniosków zostało rregatywnie zweryfikowanych.

W kategorii ',budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych'' weryfikacji poddano: 15

zgłoszonych wniosków' l2 wniosków Zostało pozytywnie zweryfikowanych i skierowanych
do dalszych czynności związanych z BudŻetem obywatelskim Gminy Boguchwała na 2019
rok _ głosowania mieszkańców. 3 wnioski zostało negatywnie zweryfikowanych.

od decyzji Zespołu ds. Budżetu obywatelskiego Grniny Boguchwała na 2019 rok
o niedopuszczeniu projektu do głosowania, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do
Burmistrza Boguchwały w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu
proj ektrr do głosowania. odwołanie wraz z uzasadnieniem moŻna złoŻyć w Biurze obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów stanowi zał. rrr 1 do protokołu.
Lista negatywnie zweryfikowanych projektów stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Boguchwała' 25. i 0.2018 r.



Załącznik nr 1do protokołU
Lista poZytywn ie zweryfikowanych pro1'ektów

Lp. Katego ria projektu Nazwa projektu Loka lizacja projektu Szacu n kowy
koszt projektu

Wynik weryfikacji projektu
pod względem forma lno-
prawnvm

Uwagi

I Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyjnych

Park sprawnościowy
Street Workut w
Boguchwale

Teren przy istniejącym
placu zabaw w
Boguchwa le przv rynku

74 584,50 zł Projekt przyjęty, Żgodny

z wymaganiami
formalno-prawnymi

2 Budowa, rozbudowa
terenów rekreacyjnych

Budowa placu zabaw Te ren osiedla TBS w
Boguchwa le

90 00O zł Projekt przyjęty, zgodny
z wymaganiami
formalno prawnymi

3 Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyjnYch

Miasteczko ruchu
drogowego

Mogielnica dz. nr 278 90 000 zł Projekt przyjęty, z8odny
z wymaganiami
forma lno-prawnymi

4 Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyjnych

Projekt i oświetlenie
płyty boiska lskry W
Zgłobniu

Teren Stad ion u

sportowego w Zgłobniu
90 o00 zł Projekt przyjęty, Z8odny

z wymaganiami
forma lno prawnymi

5 Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyinych

Rozbudowa placu
zabaw przy SP Nr 1w
N iecho b rzu

Teren szkoły
Podstawowej Nr 1w
Niechobrzu

90 000 zt Projekt przyjęty, Zgodny
z wymaganiami
forma lno-prawnymi

6 Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyjnych

5iłoWnia pleneroWa Pas zieleni wzdłuż ul.

PrzemysłoWej W

Boguchwa le

70 000 zł Projekt przyjęty, z8odny
z wymaganiami
formalno prawnymi

7 Budowa, rozbudowa
terenóW re kreacyinych

Modernizacja i

rozbudowa skateparku
w Boguchwale

Rynek miejski w
Boguchwale

90 000 zł Projekt przyjęty, Zgodny
z wymaganiami
forma lno-prawnym i

Budowa, rozbudowa
terenów rekreacyjnych

Budowa placu za baw Teren stad ion u

sportowego W NosóWce
90 000 zł Projekt przyjęty, zgodny

z wymaganiami
forma lno-prawnymi

9 Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyjnych

Plac zabaw Teren Szkoly
Podstawowej w
Racławówce

80 000 zł Projekt przyjęty, z8odny
z wymaganiami
forma lno prawnymi



Załącznik nr 1 do protokołu
Lista poZytywnie zweryfikowa nych projektóW

10 Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyjnych

Uzupełnienie
infrastru ktu ry

sportowo -
rekreacyjnej boiska
sportowego

Teren boiska sportowego
w Zarzeczu

53 400 zł Projekt przyjęty, Zgodny
z wymaganiami
formalno-prawnymi

1,1, Budowa, rozbudowa
terenów rekreacyjnych

Budowa
automatycznego
systemu nawad nia nia
stadionu

Teren stadionu
sportowego w
N iecho b rzu

60 7oo zł Projekt przyjęty, zgodny
z wymaganiami
forma lno-prawnymi

1Ż Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacy.inych

Budowa strefy
aktywności_
przestrzeni
intesracvinei

Teren Rekreacyjny przy
DK W Lutoryżu

25 400 zł Projekt przyjęty, z8odny
z wymaganiami
forma lno-prawnymi

13 Budowa, przebudowa
dróg

Poszerzenie drogi w
Lutoryżu

Odcinek od cmentarza w
Lutoryżu do drogi
krajowej

100 000 zł Projekt przyjęty, z8odny
z wymaganiami
forma lno-prawnymi

14 Budowa, przebudowa
dróg

Budowa drogi
dojaZdowej na części
ul. Ks. S- Pelca

Boguchwała uI. Ks. S.

Pelca dz. nr 1,126/20

98 000 zł Projekt przyjęty, z8odny
z wyma6aniami
forma lno-prawnymi

15 Budowa, przebudowa
dróg

Budowa drogi gminnej
Niechobrz - Zapłocie

Niechobrz dz. nr 753/2 100 000 zł Projekt przyjęty, zgodny
z wymaganiami
forma lno-prawnvmi

16 Budowa, przebudowa
dróg

Budowa rowów przy
drogach gm innych w
Woli Zgłobieńskiej

Wola Zgłobieńska dz. nr
521,, 477 , 287 /2,287 11,,

1a6, 44, 403, 402, 41-4,

41'5, 496, 5o3, 53Ż, 7 58,
1363

100 000 zł Projekt przyjęty, zgodny
z wymaganiami
forma lno-prawnymi

17 Budowa, modernizacja
oświetlenia

BudoWa ośWietlenia
wZdłuż drogi gminnej
Niechobrz - Łąki

Niechobrz dz. nr 556,
40Ż/3

70 OOO zl Projekt przyjęty, zgodny
z wymaganiami
formalno prawnymi



Załącznik nr 1do protokotu
Lista poZytywnie zweryfikowanych projektów

18 Budowa, modernizacja
ośWietlenia

Wykonanie ośWietlenia
ulicznego na Osied lu
Koreja _ Wzdłuż
ogrodzenia PODR

Boguchwała droga
Wzdłuż ogrodzenia PoDR
łącząca ul. Techniczną z
ul. Pańyza ntóW

70 OOO zl Projekt przyjęty, zgodny
z wymaganiami
forma Ino-prawnymi

19 Budowa, modernizacja
ośWietlenia

BudoWa ośWietlenia
przy drogach gminnych
W Lutoryżu

Lutoryż dz. nr 1659, 1660
od drogi powiatowej do
posesji nr 360
droga nr G108196 od
lasu w stronę Kolo nii
dz. nr 406, 366,L645,
1695, !750

70 000 zł Projekt przyjęty, zgodny
z wymaganiami
forma lno-prawnymi

20 Budowa, modernizacja
ośWietlenia

Projekt i budowa
oświetlenia przy
drogach gminnych w
Woli Zgłobieńskiej

Wola Zgłobieńska droga
nr 1598, 1684 od drogi nr
1243 do działki nr 1-259

droga nr 1079/1 od drogi
powiatowej do działki nr
1259Kolonia Il od nr 485
W stronę BoguchWały

70 000 zł Projekt przyjęty, zgodny
z wymaganiami
formalno-prawnymi

Ż1 Budowa, modernizacja
ośWietlenia

BudoWa ośWietlenia
drogi gminnej od
kapliczki św. Rocha w
RacłaWóWce W

kierunku Nosówki

Droga gminna z

Racławówki od nr 283 w
kierunku NosóWki

70 000 zł Projekt przyjęty, z8odny
z wymaganiami
forma lno-prawnym i



Za|ącznik nr 2 do protokołu
Lista negatywnie zweryfikowa nych projektów

Lp. Kategoria projektu Nazwa projektu Loka lizacja projektu Szacunkowy
koszt projektu

Wynik oceny projektu pod
względem forma lno-
prawnym

Uwagi

I Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyjnych

Budowa terenu
rekreacyjnego wzdłuż
rzeki Lubcza

Teren wzdłuŹ rzeki
Lubcza

30 000 zł Projekt od rzucony, nie
spełnia wymagań
formalno-prawnvch

2 Budowa, rozbudowa
terenóW rekreacyjnych

Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy
SPNr2wNiechobrzu

Teren Szkoły
Podstawowej Nr 2 w
N iecho brzu

90 000 zł Projekt od rzucony, nie
spełnia wymagań
forma lno-prawnych

Budowa, rozbudowa
terenów rekreacyjnych

Przygotowanie
terenóW rekreacyjnych
wraz z budową boiska
tvpu orlikoWą

KielanóWka działka przy S
_ 19 nr 477 /Ż,478/2

215 000 zł Projekt odrzucony, nie
spełnia wymagań
forma lno-prawnych

4 Budowa, przebudowa
dróg

Projekt ibudowa
chod nika wzdłuż drogi
gminne.j od kapliczki
śW. Rocha w stronę
Nosówki

Teren Wzdłuż drogi
gminnej od Racławówka
283 do Nosówki

80 000 zt Projekt od rzucony, nie
spełnia wymagań
forma lno-prawnych

5 Budowa, przebudowa
dróg

Wykonanie chodnika Boguchwała ul.

Sportowa, łącznik u|. W.
Pol5kiego/PrzemVsłoWa

8 5oo zł Projekt od rzucony, nie
spełnia wymagań
forma Ino-prawnych

6 Budowa, przebudowa
dróg

Wykonanie nakładki
a sfa ltowej

Boguchwała ul. Słoneczna
nr 9,17

8 000 zł Projekt odrzucony, nie
spełnia wymagań
formalno-prawnych

7 Budowa, przebudowa
d róg

Poszerzenie parkingu Boguchwała ul.

Przemysłowa
61 000 zł Projekt odrzucony, nie

spełnia wymagań
forma lno-prawnych

8 Budowa, przebudowa
dróg

Budowa pa rkingu dla
samochodów i

rowerów przy placu
za baw

BoguchWała ul. Słoneczna
obok placu zabaw

80 ooo zł Projekt odrzucony, nie
spełnia wymagań
forma lno-prawnych


