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UChW~~ nr .. :1.. ./2019
z dnia ... :1. lutego 2019 r.
Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie
w sprawie zaopiniowania zgłoszeń projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego
w 2019 r.

Na podstawie § 7 ust. 3 i 5 załącznika do uchwały nr III18118 Rady Miasta
z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj .
Opolskiego z 2018 r. poz. 3533) Zarząd Osiedla Miejsce Kłodnickie uchwala, co następuje:
Kędzierzyn-Koźle

§ l. W związku ze spełnieniem wymagań określonych w § 5 załącznika do uchwały nr
III18118 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
w ramach . Budżetu
Obywatelskiego
w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3533) Zarząd Osiedla Miejsce
Kłodnickie pozytywnie opiniuje i dopuszcza do głosowania następujące zgłoszenia projektów
zadań do B\)dżetu Obywatelskiego w 2019 r.:

Lp.

,

Nazwa zadania

Szacowana

Uwagi

wartość
(zł)

l.

Doświetlenie

placu zabaw

12.500

Lokalizacja - Ul. Czajki

Lokalizacja - Ulica Szpaków na
wjazdach od strony Cisowej i

2.
Montaż

2 sztuk tablic z wyświetlaczem

prędkości

Sławięcic

32.000

W wyniku sporządzenia szczegółowego
opisu przedmiotu oraz warunków
realizacji zadania, jego szacunkowa
wartość wynosić będzie

3.
Dopos8.żenie

zestawu ratownictwa
technicznego posiadanego przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu
Kłodnickim.

9.000

32.000 zł.

Wymóg dostępności określony w
uchwale nr III18118 Rady Miasta
Kędzierzyn-Kożle z dnia 11 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Kędzierzynie-Koż1u oraz określenia
wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywaielskiego (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz.
3533) zostaje spelniony. Ochroną
świadczoną przy użyciu sprzętu
zakupionego w ramach realizacji zadania
objęci będą

Osiedla.

wszyscy mieszkańcy

mieszkańców Osiedla Miejsce Kłodnickie do udziału w konsultacjach,
wszystkich złożonych w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. zgłoszeń
projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego oraz odnoszących, się do tych zgłoszeń opinii
Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie wraz z informacją o ustalonej szacunkowej wartości
objętych nimi zadań, stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega publikacji na stronie
podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w
zwyczajowym miejscu na obszarze Osiedla Miejsce Kłodnickie.

§ 2. Zaproszenie

zawierające treść

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem

