
Lista projektów odrzuconych, które nie zostały zakwalifikowane pod głosowanie 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok 

 

L.p. Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt 

Wnioskodawca 

1. Kontrapas w ciągu ulicy Długiej i pl. Niepodległości 

w Nowym Tomyślu   

Nowy Tomyśl, ul. Długa (z wyłączeniem 

odcinka dwukierunkowego) – pl. Niepodległości 

40.000,00 zł Marek Haliniak 

Uzasadnienie odrzucenia wniosku 

Zgodnie z par. 2 pkt 3 ust. 5 Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 r. stanowiącymi załącznik do uchwały Nr XXXV/340/2007 

Rady Miejskiej w Nowy Tomyślu z dnia 26 czerwca 2017 r., wyklucza się realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, które stoją w 

sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Na zlecenie Gminy Nowy Tomyśl opracowywana jest stała organizacja ruchu dla Nowego Tomyśla. Dokument ten w swoich założeniach będzie 

obejmował plany poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o odcinek ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Bohaterów w kierunku pl. Niepodległości. W 

związku z powyższym w celu zapewnienia możliwości parkowania pojazdów na ul. Długiej będą musiały zostać wyznaczone miejsca parkingowe do 

postoju pojazdów. Wyznaczenie miejsc parkingowych wykluczy zachowanie zgodnych z prawem wymiarów dotyczących szerokości jezdni dla ruchu 

pojazdów, jak i odpowiedniej szerokości kontrapasa. 

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) zarządcą na drogach 

gminnych jest wójt, (burmistrz, prezydent miasta). Do zadań zarządcy należy między innymi realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (art. 20 ust. 5 

powyższej ustawy). Zarządca zatem odpowiada za rzetelne i prawidłowe wykonanie prac w zakresie dróg, chodników itd. Wykonanie jakichkolwiek 

zmian w zakresie inżynierii ruchu bez zachowania norm prawnych w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzania drogowego skutkować będzie 

odpowiedzialnością zarządcy za niedopełnienie bądź przekroczenie uprawnień.  

Stąd też realizacje zadań w zakresie ruchu drogowego muszą być przemyślane, aby nie narażać uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo, 

tym bardziej, że pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego jest już 10-letnie dziecko posiadające kartę rowerową. 

W związku z powyższym wniosek zaopiniowany został negatywnie.  

 

 

Wniosek złożony przez p. Leszka Drążkowiaka na realizację zadania pn. „Festyn wiejski – połączony z Turniejem Piłki Nożnej Oldbojów w 

Bukowcu” został wycofany przez wnioskodawcę, zatem nie został on włączony do projektów, na które mogą głosować mieszkańcy.  


