Uchwala nr .:: .. ./20 19
z dnia .. K.. lutego 2019 r.
Zarządu Osiedla Kuźniczka
w sprawie zaopiniowania zgłoszeń projektów zadań do
w 2019 r . .

Budżetu

Obywatelskiego

Na podstawie § 7 ust. 3 i 5 załącznika do uchwały nr IIIJ 8/18 Rady Miasta Kędzierzyn
z dnia ·1 I grudni a 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
w ramach B u dżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 20J 8 r. poz. 3533)
Zarząd Osiedia Kuźniczka uchwala, co następuje: ·
Koźle

§ l. W związku ze spełnieniem wymagań określonych w § 5 załączni ka do uchwały nr III! 8/18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia II grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koź lu oraz
określenia wymagaI1, jakie powinien spelniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 20 I 8 r. poz. 3533) Zarząd Osiec!,a Kuźniczka pozytywnie opiniLue i dopuszcza do
głosowania następujące zgł oszen ia projektów zadaI1 do Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.:
Lp.

Nazwa zadania

Szacowana
(zl)

Uwagi

wartość

Zgodnie z opisem zawartym w
zg·loszeniu zadania oraz w wyniku
sporządzenia szczegó łowego opisu
przedmiotu oraz wa ru nków rea lizacji

zadan ia, jego szacunkowa

wartość

przekraczać będzie kwotę

I.

Zmn iej szen ie korków na ró ndzie Grunwa ldzkim
poprzez wydzie len ie / budowę dodatkowych
pasów zjazdowych z ronda

79.431

przypadającą Osiedlu Śródmieście, w
z czym zadanie wykonywane
będz i e etapowo, a przedm iot zadania

związku

stanowi etap I, ob<;jmujący wykonanie
dokumentacji i prace
przygotowawcze.
Zgłoszony projekt obejmuje grupę
jednorodnych zadań przewidzianych
do realizacji na terenie obejmującym
więcej nizjedno osiedle (K u ż ni czka i
Śródm ieście).

Montaż

2.
3.

I

4.

innowacyjnych i ekologicznych
urządzel1 - "zielona ładowarkalI oraz "zielona
·ła wka so larna".
Wymiana powierzchni chodników przy ulicy
Leszczynowej.

Remont chodników

79.43 I

Loka lizacja - Aleja Spokojna

70.000

79,43 I

Lokal izacja:
-ul. Ogrodowa - ca ła
-ul. Topolowa - cala
- ul. Lipowa - odc inek od
Al. Spokojnej przez sk rzyżowani e
z ul. Topolową do kOllca.
W wyniku spo rządze nia
szczegó łowego opisu przedll1 iotu
oraz warunków realizacji zadania,
jego szacunkowa wartość
przekraczać może kwotę

przypadającą Osiedlu Kuzn iczka w
20 19 r., w związku z czym zadan ie
wykonywane będz ie etapowo, a
orzedmiot zadan ia stanowi etap I.

5.

Uzupelnien ie w parku zabaw urządzeli do
gil11nastyk i silowo - fi mes do poziol11ujak na
osiedlu Klodnica/przy stadioni e/oZada nie
l110żna roz lożyć np .. na 2 lata x 2,3szt

Lokalizacja - ul. Gajowa

do udziału w konsultacjach, zawierające treść
wszystkich złożonych w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. zgłoszeń projektów zadań do B udżetu
Obywatelskiego oraz odnoszących się do tych zgło szeJi opinii Zarządu Osiedla Kuźni czka wraz
z informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętyc h nimi zadań, stanowi załącznik do niniejszej
uchwały i podlega publikacji na stronie podmiotowej U rzędu Miasta w Biuletynie Informacj i
Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze Osiedla Kuźn iczka.

§ 2. Zaproszenie mieszkat1cóW Osiedla

§ 3.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem

Kuźniczka

5000

podjęcia.

