Uchwala nr . .... ./2019
z dnia :i.--:: . lutego 2019 r.
Z-arządu Osied la Slawięcice
\\' sprawie zaopiniowania zgłoszeń projektów zadań do
w 2019 r.

Budżetu

Obywatelskiego

Na podstawie § 7 ust. 3 i 5 za łąc znika do uchwały nr 11/1 8/18 Rady Miasta
Kędz i crzyn ·K oź l c z dnia II grudnia 20!8 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacj i w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie·Koźlu oraz
o kreśl enia wymagań, jakie powinien spełn iać projekt b udżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2018 r. poz. 3533) ZarLąd Osicdla S l aw i ę c icc uchwala, co następuje:

§ L W zw i ązku ze spe łni en iem wymaga ń okreś l o nych w § 5 za ł ącznika do uchwaly nr
11/1 8/18 Rady Miasta Kędz ierzy n·Ko źle z dnia II grudnia 20 18 roku w sprawie ustalenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacj i w ramac h Budżetu Obywatelskiego
w Kędzierzynie·Koź ł u oraz określenia wymagań, jakie powinien spe łniać projekt budżetu
obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3533) Zarząd Os iedla Slawi c;cice
pozytywnie opiniuj e i dopuszcza do głosowania nas tępujące zgłoszenia projektów zadal1 do
Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.:
Nazwa zadania

Lp.

l.

2.

Placyk do gry w bule i minigolfa

Instalacja stacji uzdatni ania wody na ruroc iągu
zas i lającym os ied le Slawięcice w celu
zmn iejszenia twardosci wody.

Szacowana

Uwagi

warto ść (zł)

35.000

45.000

Lokalizacja - Park w Sławięcicach

W ocenie Miejskich Wodociągów i
Kanalizacj i w Kędzierzyni c· Koźlu
zastosowanie rozwiązań
wyn i kającyc h ze złożonego projektu
zadania mot.e pogorszyć walory

smakowe wody.
W wyniku

sporządzen ia

szczegółowego

opisu przedmiotu

oraz warunków realizacji 7..."ldania,
Wykonanie ośw ietleni a ulicy Edwarda
3.

Dembowskiego I

pętla

ulicy I

jego szacun kowa

45.072

wartość

przekraczać może kwotę
prqpad ającą Osied lu Sla\\ ięc i ec w
2019 f .. w związku z czym zadanie
wykonywane będzie etapowo, a
przedmiot zadania stanowi etap I.

4.

5.

Rem ont chodni ka wzd ł u ż ulicy Stefana Batorego
na odcinku od pęt li autobusowej linii nr 9 do
skrzyiowania z ulicą Orkana/Serdeczną

Zagospodarowanie placu zabaw osiedle Zielna

45.000

W wyniku sporządzenia
szczegółowego opisu pr.l.cdmiotu
oraz warunków realizacji zadania,
jego szacunkowa wartość
prze kraczać mO.l.e kwotę
przypadaj(!cą Osiedlu SialI ięcice w
2019 r., w związku z czym zadanie
wykonywane bedzie etapowo, a
przedmiot zadania SIanowi elap I

30.000

Lokalizacja - ulica Zielna

I
I

6.

7.

Remont ul. Zie lna

Bezpieczny Ratownik - Bezpieczny mieszkaniec

Slawicycic i gminy Kędz ie rzyn-Koźle

25.000

45 .700

Wymóg dostępnośc i określony w
uchwale nr II11 8/ 18 Rady Miasta
Kędzi enyn -K oile z dnia 11 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia
zasad i tryb u przeprowadzania
konsultacji w ramal;h Budżetu
Obywatelskiego w Kędzierzynie Koźlu oraz określenia wymagań,
jakie powinien spełni ać projekt
budżetu obywatelskiego (Dz. Urr..
Woj. Opolskiego z 20 18 r. poz.
3533) zostaje spełniony. Och r oną
św i ad czon ą przy u2yciu sprzętu
zakupionego w ramach realizacji
zadania objęci będą wszyscy
mieszkańcY'Osiedla.

Osiedla S ławięcice negatywnie opiniuje dokonane w terminie do 31 stycznia
2019 r. zgłoszone projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. pn.:

§ 2.

Zarząd

l) "Utwardzenie ulic.y Serdecznej od numeru 52 do końca =abudowuń" wydając decyzję
o jego niedopuszczeniu do glosowania ~ w zwi ązku z nics pełnien iem okreś l onego w § 5 pkt 1
zał ącz n i ka do u chwały nr IUI81l8 Rady Miasta Kęd zi erzy n-Koźl e z dnia II grudn ia
2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu pr.leprowadzania konsultacji w ramach Budzetu
Obywatelskiego w Kędzierzy nie - Koźl u oraz określen ia wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Ua. Woj . Opolskiego z 2018 r. poz. 3533), wymagania,
że zgłoszenie WitUlO obejmować zakres przedmiotov..'y prac o wartości nieprzekraczającej
łącznic kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w
budżecie miasta na dany rok dla \\)'datków objętych Budżete m Obywatelskim. Zgodnie
z ustaleniami Wydziału Zarządzania Drogami Urzędu Miasta K9dzierzyn-Koź l e, opartymi o
ana li zę kosztów poniesionych przez Gminę Kędzierzyn - Koźle na realizacjy podobnych
przedsięwzięć ,
wartość realizacji zadania objętego zg łoszeniem przewyższa kwotę
przypadającą na Osiedle Sławięcice w ramach Budże t u Obywatelskiego na 20 19 r. (wynosząc
w zależności od technologii wykonania nawierzchni od 60.000 zł w przypadku tłucznia do
500.000 zł w przypadku nawierzchni asfal towej) ;
2) "Snl'orzenie skweru wypoczynku na północnej skarpie Kanalii Gliwickiego pomiędzy
dwoma mostami " wydając dec yzję o jego niedopuszczeniu do głosowania - w związku
z niespeInieniem okreś lon ego w § 5 pkt l załącznika do uchwały nr 11/18118 Rady Miasta
Kcrdzierzyn-Koź le z dnia II grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędz i erqnie-Koźlu oraz
okreś l e ni a wymagań , jakie powinien spełniać projekt bud żetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2018 to poz. 3533), wymagania, że zg łosze ni e winno obejmować zakres
przedmiotowy prac o wartośc i nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane
osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w bud żec ie miasta na dany rok dla "rydatków
objętych Budżetem Obywatelskim. Zgodnie z ustaleni ami Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn -Koź le , opartymi o analizę kosztów poniesionych przez
inne podmioty na realizację podobnych przedsi ęwzięć, wart ość realizacji zadania objętego
zgłoszeniem przewyzsza kwotę przypadającą na Osied le Sławięcice w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2019 r. (wynosząc 200 000 zł) .

I

f
§ 3. Zaproszenie mieszkańców Osiedla Sławięcice do udziału w konsultacjach, zawierające
wszystkich zł ożonych w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. zgło szeń projektów zadań
do Budżetu Obywatelskiego oraz odnoszących się do tych zgłOSZCli opinii Zarządu Osiedla
S lawięc i ce wraz z informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zada ń, 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 Sławięcice.
treść

§ 4. Uchwała wchodzi w

życ i e

z dniem

podj ęcia .

