
Lista propozycji zadań złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r.,
niezakwalifikowanych pod głosowanie

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

1. Podłączenie mediów (prąd i woda) do Przystanku 
Adopcyjnego SPZ „Łapa” mieszczącego się w Chojnikach
10 b 

Chojniki 10 b 11 500,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

Zgodnie z pkt. 4 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji  społecznych  dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r.  zadanie może być realizowane
wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Nowy Tomyśl. Na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów oraz wyjaśnień
złożonych w dniu 22 listopada br. wynika, że  zadanie ma być realizowane na gruncie prywatnym. Wniosek został zatem odrzucony ze względu na
niespełnienie kryteriów i nie podlega umieszczeniu na liście zadań podlegających głosowaniu.

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

2. Odtworzenie placu zabaw dla dzieci w Nowym Tomyślu 
przy ul. Świerkowej i Osiedlowej

Nowy Tomyśl, ul. Świerkowa i ul. Osiedlowa, działki nr
657/10, 660/17, 656/7 (część)

50 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

W związku z tym, że zadanie na które został złożony wniosek jest  czesciowo realizowane z budżetu Gminy Nowy Tomyśl w obecnym 2016 roku,
wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie zostanie umieszczony na liście zadań podlegających głosowaniu.



L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

3. Zakup i montaż kojców dla psów oraz drewnianego 
domku dla kotów do Przystanku Adopcyjnego SPZ 
„Łapa”

Chojniki 10 b 36 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku
Zgodnie z pkt. 4 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji  społecznych  dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. zadanie może być realizowane
wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Nowy Tomyśl. Na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów oraz wyjaśnień
złożonych w dniu 22 listopada br. wynika, że  zadanie ma być realizowane na gruncie prywatnym. Wniosek został zatem odrzucony ze względu na
niespełnienie kryteriów i nie podlega umieszczeniu na liście zadań podlegających głosowaniu.

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

4. Kontrapas w ciągu ulicy Długiej i pl. Niepodległości w 
Nowym Tomyślu 

Nowy Tomyśl, ul. Długa – pl. Niepodległości 15 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku
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 itp.  Zgodnie z §47 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m gdy jest ona jednokierunkowa, 2.0 m
gdy jest ona dwukierunkowa oraz 2,5 m gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi. Biorąc pod uwagę szerokość jezdni na odcinku
dwukierunkowym od ul. Łąkowej do ul. Bohaterów po wykonaniu kontrapasa nie  zostaną spełnione  wymogi dotyczące szerokości pasa ruchu dla
dróg kategorii ,,L” tj. min 2,75 m szerokości, co przy dwóch pasach ruchu wynosi 5,5 m. Szerokość jezdni na odcinku dwukierunkowym wynosi 5,5
m.  Po  wykonaniu  1,5  m kontrapasa  dla  ruchu  pojazdów pozostałoby 4  m szerokości  jezdni.  Biorąc  pod  uwagę  bezpieczeństwo  rowerzystów
wykonanie drogi dla rowerów bez zachowania minimalnych norm jest naganne i nie powinno mieć miejsca. Należy zwrócić także uwagę, że samo



wymalowanie kontrapasa nie zapewni bezpieczeństwa rowerzystom. Aby oddzielić pojazdy od rowerzystów stosowane są separatory do wysokości 7
cm,  a  także  zwężenia  kontrapasa  przy  dojeżdżaniu  do  skrzyżowań,  aby  wyeliminować  możliwość  wyprzedzania  się  rowerzystów  w  rejonie
skrzyżowań, czy zbyt szybkiego wjeżdżania na skrzyżowania. Trudno wyobrazić sobie bezpieczne manewry kierujących pojazdami mechanicznymi
podczas wyjeżdżania np. z ul. Krótkiej, gdzie nagle od strony ul. Bohaterów wyjeżdża rowerzysta. Wybudowanie prawidłowego kontrapasa na ul.
Długiej wymaga opracowania od podstaw projektu organizacji ruchu ze wszystkimi aspektami dotyczącymi przede wszystkim bezpieczeństwa mniej
chronionego uczestnika ruchu drogowego, jakim jest rowerzysta. Należy pamiętać, że już w wieku 10 lat po otrzymaniu karty rowerowej młody
człowiek  może  samodzielnie  poruszać  się  po  drogach  publicznych  i  dlatego  projektując  kontrapas  należy  brać  pod  uwagę  przede  wszystkim
bezpieczeństwo  najmłodszych  uczestników ruchu  drogowego.  Szacunkowe  koszty  w  wysokości  15.000  zł  nie  pokryją  rzeczywistych  kosztów
prawidłowego wykonania zgodnie z normami kontrapasa na ul. Długiej.
Wniosek poddany został  pod zaopiniowanie Komisji  Komunalnej, Prawa i  Porządku Publicznego Rady Miejskiej  w Nowym Tomyślu. Komisja
wniosek zaopiniowała negatywnie. 
Wniosek został odrzucony ze względu na brak możliwości realizacji zadania i nie podlega umieszczeniu na liście zadań podlegających głosowaniu.

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

5. Remont strażnicy OSP w Borui Kościelnej, 
ul. Wolsztyńska

Boruja Kościelna, ul. Wolsztyńska, strażnica OSP 49 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

Zgodnie z pkt. 3 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji  społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. zgłoszona propozycja zadania do
Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zadań o charakterze remontowym). Zadanie polegające na
remoncie strażnicy OSP nie jest inwestycją, zatem wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów i nie podlega umieszczeniu na
liście zadań podlegających głosowaniu.



L.p. Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany koszt

6. Budowa oświetlenia na ul. Wiatrakowej w kierunku 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, ul. Wiatrakowa 40 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

W projekcie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. przewidziana jest realizacja zadania pn. „Budowa ulicy Wiatrakowej od. ul. Janusa do drogi
wojewódzkiej 305 (obwodnica Nowego Tomyśla)”. Projekt ten jest tożsamy z wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego pn.  „Budowa oświetlenia na
ul. Wiatrakowej w kierunku Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowym Tomyślu”. W związku z tym, że nastąpiło zdublowanie zakresu zadania
obu projektów,  wniosek  do  Budżetu  Obywatelskiego  został  zaopiniowany negatywnie i  nie zostanie  umieszczony na liście zadań podlegających
głosowaniu.

L.p. Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany koszt

7. Zabudowa kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu Wiejski Dom Kultury w Bukowcu, ul. Sątopska 3 22 865,70 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku
Zgodnie z pkt. 3 w rozdziale 1 załącznika nr 1do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji  społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. zgłoszona propozycja zadania do
Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zadań o charakterze remontowym). 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku od osób fizycznych i osób prawnych przez zakupy inwestycyjne rozumiemy zakupy o wartości
powyżej 3500 zł. 
Zadanie stanowi tylko w części zakup inwestycyjny, a co za tym idzie nie ma charakteru wyłącznie inwestycyjnego, zatem wniosek został odrzucony
ze względu na niespełnienie kryteriów i nie podlega umieszczeniu na liście zadań podlegających głosowaniu

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

8. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szarkach Szarki, świetlica wiejska 27 522,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku
Zgodnie z pkt. 3 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji  społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. zgłoszona propozycja zadania do



Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zadań o charakterze remontowym). 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku od osób fizycznych i osób prawnych przez zakupy inwestycyjne rozumiemy zakupy o wartości
powyżej 3500 zł. W związku z tym zadanie polegające na zakupie wyposażenia do świetlicy w Szarkach nie jest inwestycją (wartość poszczególnych
zakupów  objętych  projektem  jest  niższa  niż  3500  zł),  zatem wniosek  został  odrzucony  ze  względu  na  niespełnienie  kryteriów  i  nie  podlega
umieszczeniu na liście zadań podlegających głosowaniu

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

9. Zakup stołu do tenisa stołowego i przyrządów do siłowni 
wewnętrznej 

Szarki, świetlica wiejska 6511,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

Zgodnie z pkt. 3 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji  społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. zgłoszona propozycja zadania do
Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zadań o charakterze remontowym). 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku od osób fizycznych i osób prawnych przez zakupy inwestycyjne rozumiemy zakupy o wartości
powyżej 3500 zł.  W związku z tym zadanie polegające na zakupie stołu do tenisa stołowego i przyrządów do siłowni wewnętrznej nie jest inwestycją
(wartość  poszczególnych  zakupów objętych  projektem  jest  niższa  niż  3500 zł),  zatem wniosek  został  odrzucony ze  względu  na  niespełnienie
kryteriów i nie podlega umieszczeniu na liście zadań podlegających głosowaniu.

L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

10. Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku im. 
T. Skałeckiego w Borui Kościelnej 

Boruja Kościelna, ul. Szkolna, działka nr 21 21 765,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

W związku z wycofaniem przez wnioskodawcę wniosku pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku im. T. Skałeckiego w Borui Kościelnej”, na
podstawie pisma pn. Anulowanie wniosku, złożonego dnia 24 listopada 2016 r., komisja wycofała wniosek z dalszej oceny. W związku z tym wniosek
nie podlega weryfikacji. 



L.p.
Nazwa zadania

Miejsce realizacji Przewidywany koszt

11. Zakup średniej zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci. Zakup 
basenu na kulki. Zakup stołu betonowego do ping ponga

Cicha Góra, działka nr 335/4 16 220,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

Na podstawie oświadczenia o rezygnacji z wniosku do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 o nazwie „Zakup średniej zjeżdżalni dmuchanej dla
dzieci. Zakup dmuchanego basenu na kulki. Zakup stołu betonowego do ping ponga”, złożonego dnia 17.11.2016 r., komisja wycofała wniosek z
dalszej oceny. W związku z tym wniosek nie podlega weryfikacji. 


