
Załącznik nr 2 do protokołu 

 

Lista projektów odrzuconych, które nie zostały zakwalifikowane pod głosowanie 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok 

 

L.p. Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt 

Wnioskodawca 

1. Zaprojektowanie budowy ul. Błonie w Bukowcu Bukowiec ul. Błonie 40 000,00 zł Janina Kopikowska 

Uzasadnienie odrzucenia wniosku 

Zgodnie z Rozdziałem 2, §2 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2018 r. 

wyklucza się realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, które zakładają realizację jedynie części zadania. Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej stanowi jedynie element całego zadania, jakim jest budowa drogi, zatem zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Nowy Tomyśl na 2019 r. taki projekt nie może zostać zakwalifikowany pod głosowanie.  

 

 

 

L.p. Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt 

Wnioskodawca 

2. Zaplecze sanitarne – toalety i magazyn na terenie 

wypoczynkowo-rekreacyjnym przy jeziorku w 

Sękowie 

Sękowo – teren rekreacyjny przy jeziorze w 

Sękowie, działka nr 154 

100 000,00 zł Piotr Protas 

Uzasadnienie odrzucenia wniosku 

Zgodnie z Rozdziałem 1, § 1 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2018 r. 

wartość jednostkowa projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł brutto po dokonaniu stosownej weryfikacji wniosku przez 

komisję. Projekt przewiduje powstanie zaplecza sanitarnego z toaletami i magazynem na sprzęt do utrzymania porządku.  

Gmina Nowy Tomyśl opracowała dokumentację projektową na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Nowy Tomyśl 

przy jeziorku w Sękowie”. W ramach projektu planowana jest też budowa zaplecza sanitarnego. Jego koszt na podstawie posiadanej dokumentacji 

znacznie przewyższa kwotę 100 000,00 zł.  

Zatem zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r. taki projekt nie może zostać zakwalifikowany pod głosowanie, 

ponieważ jego wartość przekracza 100 000,00 zł. 



 

L.p. Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt 

Wnioskodawca 

3. „Boisko moich marzeń” – modernizacja stadionu 

im. T. Skałeckiego w Borui Kościelnej  

 

Boruja Kościelna ul. Szkolna, nr działki 21 99 000,00 zł Tomasz Matusiak 

Uzasadnienie odrzucenia wniosku 

Zgodnie z Rozdziałem 1, § 1 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2018 r. 

wartość jednostkowa projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł brutto po dokonaniu stosownej weryfikacji wniosku przez 

komisję. Projekt przewiduje powstanie dwóch instalacji: automatycznego nawadniania płyty boiska oraz montaż oświetlenia, na płycie o wymiarach 

6000 m2. Komisja analizując przedstawiony kosztorys i odnosząc się do kosztów analogicznych inwestycji realizowanych przez gminę w ostatnich 

latach oceniła, że koszt 100 000,00 zł przy przedstawionym zakresie prac jest zaniżony i nierealny. Zatem zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r. taki projekt nie może zostać zakwalifikowany pod głosowanie, ponieważ jego wartość przekracza 100 000,00 zł.  

 

 

L.p. Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt 

Wnioskodawca 

4. Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów 

elektrycznych pod największym wiklinowym 

koszem na świecie 

Nowy Tomyśl pl. Niepodległości przy miejscach 

parkingowych w ciągu ul. Tysiąclecia 

od 25 000 zł do 

62 000,00 zł 

Agnieszka 

Stopierzyńska 

Dawid 

Stopierzyński 

Uzasadnienie odrzucenia wniosku 

Zgodnie z Rozdziałem 2, § 2 ust. 4 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2018 r. 

wyklucza się realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, które nie są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.  

W opinii komisji stacja ładowania pojazdów elektrycznych dedykowana będzie wąskiej grupie odbiorców – nielicznym właścicielom pojazdów 

elektrycznych z terenu gminy Nowy Tomyśl.  

Celem budżetu obywatelskiego jest realizacja zadań, których adresatami będzie szerokie grono mieszkańców gminy. Obecnie na terenie miasta 

zlokalizowanych jest 5 stacji ładowania pojazdów elektrycznych: 1 – na ul. Wypoczynkowej, 2 – na osiedlu Północ i 2 – na osiedlu Batorego. Taka 

infrastruktura obecnie w pełni zaspokaja potrzeby użytkowników pojazdów elektrycznych.  

 


