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Uchwala nr .. .12019
z d nia .f0. . lutego 2019 r.
Zarządu Osied la Pogorzelcr
w sprawie zaopiniowania zgłoszeń projekt()\\' zadań do
w2019r.

Budżetu

Obywatelskiego

Na podstawie § 7 ust. 3 i 5 załącznika do uchwaly nr Ill18118 Rady Miasta Kędzi erzyn
z dnia II grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia \V)/magań, jakie
powinien spe łniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3533)
Zarząd Osiedla Pogorzelec uchwala, co następuje:
Koźle

§ 1. W

związku ze spelnieniem wymagań określonych w § 5 załącznika do uchwa ły nr [1/18118
Rady Miasta KędzierLyn-Koźlc z dnia II 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 Pogorzelec pozytywnie opiniuje i dopuszcza do
glosowania następujące zg ło szenia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.:

Lp.

l.

Nazwa zadania
Utwardzenie drogi grumowej umoźliwiając
bezpie<:zny dojazd do posesj i zespół
garażO\\f)' przy ul. Krokusów w

Szacowana
(zl)

15.000

Kędzierzynie Koźlu.

2.

Plac zabaw dla dzieci na Koszykowej

Uwagi

wartość

50.000

\V wynil..'u sporządzenia szczegółowego
opisu przedmiotu oraz warunków
realizacji zadania, jego szacunkowa
wartość moie zostać zwiększona do
kwot , 60.000 zł.

Lokalizacja - ul. Koszykowa między
blokami numer 19-21.
\V wyniku sporządze nia
szczegół owego

3.

Wyrównanie terenu parkingu dla
pri.ed Restauracją Ogrodowa

działkowiczów

253.381

opisu przedmiotu
oraz warunków realizacji zadania,
jego szacunkowa wartość
przekraczać moźe kwotę
przypadającą Osiedlu Pogorzelec w
20 19 r., w związku z czym zadanie
wykonywane będzie etapowo, a
Iprzedmiot zadania stanowi etap I .

4.

5.

6.

Rewitalizacja terenu konów przy
al. Partyzantów

Budowa min i tężni solankowej
zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu
Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy
ul. Tadeusza Kościuszki 43 B - etap I

Wymiana nawierzchni chodników przy ul.
Konwalii i Goździków, wymiana
ośw ietlenia ul. Bratków

253.381

253.000

Zgodnie z opisem zawanym w
zgłoszcniu 7..adania oraz w wyniku
sporządz~nia szczegó łowego opisu
przedmiotu oraz warunków realizaCji
zadania, jego szacunkowa wartość
przckracnć będzie kwotę przypadającą

Osiedlu Pogorzelec. w z\\iązku z czym
zadanie wykonywane będzie etapowo, a
I prLedmiol zadalIla stanowi etap I.

253.000

\V wyniku sponądzenia szczegóło\\ego
opisu prLedmiotu oraz warunków
realizacji zadania, jego szacunkowa
wartość prLckraczać moze kwotę
przypadającą Osied lu Pogorzelec w
2019 r., w Lwi~!zku z czym zadanie
wykonywane będzie etapowo. a
prLedmiot zadania stanOWI etap l.

7.

Działania

przy ulicy Starej

250.000

IUtworzenie Społecznego Parku Pamięci
8.

9.

10.

przy ulicy Odrzańskiej w

Kędzierzynie-

30.000

Koźlu .

Zmn iejszenie korków na rondzie
Milenij nym poprzez stworzenie ronda
turbinowego lub wydzielenie / budowę
dodatkowych pasów ruchu

Budowa inteligentnego przejścia dla
pieszych na ul. Piotra Skargi przy SZKole
Podstawowej nr I I (byłe Gimnazjum nr 3)
obok przystanku autobusowego w stronę

\\ " W) niku spor~dzcnia szczegółowego
opisu przedmiotu oraz warunków
realizacji zadania, jcgo SWCllnkO\va
wartość możc zostać zwiększona do
kwoty 250.000 zł.

W wyniku sporządzcnia szczegółowego
opisu przedmiotu oraz warunków
realizacji zadania, jego szacunkowa
wartość może zostać zwiększona do
kwoty 150.000 zł.
Zgodnie z opisem zawartym w
zgłoszeniu zadania oraz w wyniku
sporządzenia szczegółowego opisu
przedmiotu oraz warunków realizacji
zadania, jego szacunkowa wartość

253.381

przekraczać będzie kwotę przypadającą

Osiedlu Pogorzelec; w Z\viązku z c7.ym
zadanie wykonywane będzi e ctapowo, a
prLedmiot zadania stanowi et."lp I,
obejmujący wykonanie dokumentacji i
)race przygotmvawcze.

135.000

Koźla.

11.

12.

Przebudowa zdegradowanego boiska przy
skrzyżowaniu ul ic Starej i Przechodniej
Otwarcie klubu gier planszowych

250.000

30.000

Lokalizacja - Pomieszczenia parafialne
przy ulicy KościllSzki fL i goniaudostępnione ogółowi mieszkańców

osiedla Pogorzelec.

§ 2.

Zarząd

zgłoszone

Osiedla Pogorzelec negatywnie opiniuje dokonane w tenninie do 31 stycznia 2019 r.
p rojekty zadań do Budżetu Obywatelskiego w 20 19 r. pn.:

I) .,Remont ulicy Zielona JO i 11"

wydając decyzję o jego niedopuszczeniu do glosowania -

w związku z niespełnieniem określonego w § 5 pkt l załącznika do uchwały nr W18/18 Rady
Miasta Kędzierzyn -Ko źle 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 spdniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 20 18 r. poz. 3533), \vymagania, że zgłoszenie winno obejmować zakres
przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane os ied le
w podziale rezen.... )' celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych
Budżetem Obywatelskim. Zgodnie z ustaleniami Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, opartymi o analizę kosztów poniesionych przez inne podmioty
na realizację podobnych przedsięwzięć,
wartość realizacji zadania objętego zgłoszeniem
przewyższa kv-.'otę przy padającą na Osiedle Pogorzelec w ramach Budżetu Obywatelskiego na
2019 r. (wynosząc 1.500.000 - 2.000.000 zł). Niezależnie od powyższego zadanie pn. ,.PT i
wykonanie ulicy Zielonej" o wartości 2.000.000 zł zostało zaplanowane w budżecie miasta 2019
roku ;

2) ..Remont ulicy Zielonej"' wydając decyzję o jego niedopuszczeniu do głosowania - w związku
z niespełnieniem określonego w § 5 pkt l załącznika do uchwaly nr Tl/18/18 Rady Miasta
K9dzierzyn-Koźle z dnia II grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu pn~eprowad zania
konsultacj i 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). \vy magania, żc zgłoszenie winno obejmować zakres przedmiotowy prac o w3110ści
nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezer\vy celowej

'.ltworLonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatkó\\ objętych Budżete m Obywatelskim.
Zgodnie z ustaleniami Wydziału Inwestycji. Remontów i Eksploatacji Urz<;du Miasta Kędzicr7,yn~
Koźle. opartym i o anali zę kosztów poniesionych przez inne podmi oty na reali zację podobnych
przedsięwzięć. wartość realizacji zadania objytcgo zgłoszeniem przewyższa hvotę przypadającą
na Osiedle Pogorzelec w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. (wyno sząc 1.500.000 2.000.000 zł). Niezależnie od powyższego zadanie pn. "PT i wykonanie ulicy Zielonej'· o wartości
2.000.000 zł zostalo zaplanowane w budżecie miasta 2019 roku;
3) "Zagospodarowanie terenów po byłym larlelku " wydając d ecyzję o jego ni edopuszczeniu do
głosowania • w zwią.zku z niespełnieniem określonego w § 5 pkt 3 załącznika do uchwaly nr
11/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn·Koźle zdnia II grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad
i trybu przeprowadzania kon sultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzicrzynie·Koźlu
oraz określen i a wym agań. jakie powinien spełniać projekt budzelu obywatelsk iego (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2018 r. poz. 3533), wymagania. że zgłoszen i e win no dotyczyć nieruchomości. do
których Gm ina Kędzierzyn-Koźle posiada lub może posi adać tytu ł prawny do dysponowan ia
nieruchomo śc ią (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z
nieruchomością). Zgodnie z ustaleniami Wydziału Gospodarki Nieruchom ościami i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn . Koźlc , Gmina Kędzierzyn·Koźle nie posiada na
wskazanym terenie tytułu prawnego do dysponowania niezabudowaną nieruchomością na której
możliwa byłaby realizacja przedmiotu zgł oszenia.

§ 3. Zaproszen ie mieszkańców Osiedla PogorLelec do udziału w konsultacjach, zawie rające tre ść
wszystkich złożonych w tenninie do dnia 31 stycznia 20 J 9 r. zgłoszeń projektów zadań do
Budżetu Obywatelskiego oraz odnoszących się do tych zg ło sze ń opinii Zarządu Osiedla
Pogorzelec wraz z informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań , stanowi
załącznik do ni niejszej uchwał y i podlega publikacji na stronie podmiotowej U rzędu Miasta w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze Osiedla
Pogorzelec.
§ 4. Uchwala wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.
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