Strzegom, dnia 04.10.2018r.
WO.152.3.2018.NKa

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZADAŃ
ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2019 ROK
Zespół ds. budżetu obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, został powołany na podstawie § 9 zarządzenia Nr 200/B/2018 Burmistrza Strzegomia
z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok, w nw. składzie:
1) Krystyna Lewicka (Rada Miejska w Strzegomiu),
2) Wiktoria Łobodziec (Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu),
3) Iwona Zabawa (SG)
4) Natalia Krupska (WO)
5) Katarzyna Cioruń (WIiZP),
6) Ewelina Kowalska (WKSiW),
7) Jarosław Smordowski (WGL),
8) Beata Dudzińska (WNZ)
9) Marek Flakowski (WFE),
10) Wioletta Urban – Smagłowska (WKP),
11) Lucyna Krzak (WSO),
12) Anna Góralska (WOś).
13) Łukasz Grzelik (WKSiW),
14) Teresa Niedźwiedzka (WKP),
Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 17.09.2018r. o godz. 11.00 w składzie 14-osobowym.
Zespół wybrał spośród siebie:
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1) Przewodniczącego – Krystynę Lewicką,
2) Zastępcę Przewodniczącego – Iwonę Zabawę ,
3) Sekretarza – Natalię Krupską .
Stwierdzono, że w terminie określonym w zasadach budżetu obywatelskiego wpłynęło 8 formularzy zgłoszeniowych. Zestawienie propozycji
projektów zawierające liczbę porządkową, datę wpływu, tytuł projektu, jego lokalizację, dane podmiotu zgłaszającego projekt, szacunkowy koszt
realizacji projektowanego zadania oraz jego kwalifikację do kategorii zadań, o których mowa w § 1 ust. 4 Zasad, zawiera tabela nr 1.
Tabela nr 1 - Zestawienie projektów zadań inwestycyjnych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom 2019 (wg
złożonych wniosków)
Lp. Tytuł projektu
Zgłaszający
Kwalifikacja Szacunkowy
Data
Lokalizacja projektu
koszt realizacji wpływu
projektowanego
Działka Obręb Arkusz
zadania (zł)
mapy
ul.
1.
Lampy hybrydowe przy garażach Marta Zięba
Zadanie małe
46 000,00 07.09.2018r.
3
11
Koszarowa
na Koszarowej
2.
Siła kobiet – siłownia dla każdej Marta Zięba
Zadanie duże
280 000,00 07.09.2018r.
OSiR Strzegom
z nas
3.
Przenośny system nagłośnienia
Towarzystwo
Zadanie małe
17 580,00 12.09.2018r. Sprzęt bezie przekazany pod
przeznaczony do realizacji zadań Przyjaciół Dzieci
opiekę Strzegomskiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału
Centrum Kultury.
etap III
Miejsko - Gminnego
w Strzegomiu
4.
Powiększenie strefy miejskiego
Konrad Fornal
Zadanie małe
7 400,00 13.09.2018 r.
490/3
3
12
WI-FI (teren dworca
684
11
autobusowego oraz na ul.
Leśnej)
5.
Przebudowa przejść dla pieszych Konrad Fornal
Zadanie duże
185 853,00 13.09.2018 r.
309
3
12
na ul. Al. Wojska Polskiego
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6.

III etap remontu i modernizacji
Monika Kozłowska
podwórka położonego w centrum
miasta, miedzy ulicami Boh.
Getta, Świdnicką, Krótką,
Ogrodową a Rynkiem

Zadanie duże

281 140,00 11.09.2018r.

7.

Budowa chodnika na ul.
Brzegowej
Zadaszenie placu zabaw ul.
Paderewskiego obok SCK i
Polnej

Cezary Włodarczyk

Zadanie duże

182 700,00

Paweł Rudnicki

Zadanie małe

8.

14.09.2018 r.

21 000,00 14.09.2018 r.

1466

3

14

7

5

22

211
2715

3

13
33

Przystąpiono do etapu I weryfikacji zgłoszeń. Zespół dokonał weryfikacji poprzez wypełnienie formularzy dla każdego z projektów.
Po dokonaniu I etapu weryfikacji zgłoszeń, Zespół stwierdził, że jeden złożony projekt nie spełnił podstawowych wymogów formalnych i nie
może w związku z tym zostać poddany dalszej weryfikacji, tj.:
4. „ Powiększenie strefy miejskiego WI-FI” – ponieważ projekt nie spełnia przesłanek do uznania za zakup inwestycyjny o których mowa w § 2 ust. 2
Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok.

Pozostałe projekty wobec spełnienia podstawowych wymogów formalnych, zostały poddane dalszej weryfikacji.
Po przeprowadzeniu dyskusji Zespół, mając na celu zapewnienie sprawnego postępowania weryfikacyjnego, postanowił o zastosowaniu nw.
kolejności weryfikacji projektów:
1) weryfikacja, czy projekt jest w całości zlokalizowany na mieniu gminnym na terenie miasta Strzegom;
2) weryfikacja, czy projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp);
3) weryfikacja kolejnych kryteriów.
Przyjęto, że niespełnienie jednego z kryteriów dyskwalifikujące proponowany projekt, powoduje odstąpienie od weryfikacji kolejnych kryteriów,
ponieważ już przy negatywnej weryfikacji jednego kryterium – proponowany projekt kwalifikuje się do odrzucenia.
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Po sprawdzeniu lokalizacji, zgodności z mpzp oraz inwestycyjnego charakteru, projektom które pozytywnie przeszły tą weryfikację,
przydzielono opiekunów merytorycznych, których zadaniem było zebranie informacji niezbędnych do dalszej weryfikacji proponowanych
projektów.
W celu udokumentowania etapu II weryfikacji – dla każdego z projektów – odpowiednio wypełniono „Kartę weryfikacji zgłoszonego projektu
(etap II)”. Przyjęto zasadę, że stwierdzenie niespełnienia jednego z kryteriów skutkującego dyskwalifikacją proponowanego projektu – powoduje
zaprzestanie wypełniania przez opiekuna projektu pozostałej części formularza, a zespół dokonuje negatywnej weryfikacji w oparciu o zapis
potwierdzający niespełnienie jednego z kryteriów.
Wstępne wyniki weryfikacji omówiono na drugim posiedzeniu zespołu ds. budżetu obywatelskiego dnia 28.09.2018 r. o godz. 12.00.
W związku z potrzebą szerszej analizy jednego z projektów Burmistrz Strzegomia wydał Zarządzenie o przedłużeniu prac zespołu
weryfikacyjnego do dnia 5 października.
W trakcie weryfikacji projektu nr 1 pn. „Lampy hybrydowe przy garażach na Koszarowej” stwierdzono, że w związku z tym, iż wartość projektu
będzie wyższa niż wykazano w projekcie należy zwiększyć kwotę realizacji zadania do 60 000 zł. Zadanie możliwe do wykonania w 2019 r.
W trakcie weryfikacji projektu nr 2 pn. „Siła kobiet – siłownia dla każdej z nas” , zaistniała konieczność pozyskania dodatkowych wyjaśnień i
dokumentów w postaci kosztorysów od osoby składającej formularz zgłoszeniowy. Po szczegółowych analizach i wyliczeniach wartość projektu
została zmniejszona oraz zmodyfikowano zakres prac.
W trakcie weryfikacji projektu nr 5 pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Al. Wojska Polskiego” stwierdzono, że projekt jest niemożliwy
do wykonania w związku z tym, że wymieniona w projekcie sygnalizacja wymaga zasilania energią elektryczną, a na chwilę obecną nie jest
możliwe jej podłączenie w związku z nowo wybudowaną ścieżką rowerową w ramach inwestycji zakończonych w 2018 r. pn. „Szlak kamienia”,
która jest objęta gwarancją wykonawcy.
W trakcie weryfikacji projektu nr 7 pn. „Budowa chodnika na ul. Brzegowej”, po dokonaniu obliczenia kosztów oraz przeanalizowaniu projektu
stwierdzono, że koszt realizacji projektu jest dwukrotnie wyższy niż zaplanowano przez wnioskodawcę, w projekcie zostały nieprawidłowo
obliczone koszty inwestycji oraz nie wzięto pod uwagę kosztu usługi inspektora nadzoru budowlanego oraz kosztu uzyskania pozwolenia na
budowę i tym samym koszt wykonania zadania przekroczy kwotę 300 000 zł przeznaczona w budżecie obywatelskim na 2019 rok na zadania
duże.
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Wyniki weryfikacji projektów zadań zawiera tabela nr 2:

Tabela nr 2 – Wynik weryfikacji projektów zadań inwestycyjnych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom 2019
Lp.

Tytuł projektu

Wynik weryfikacji

Kwalifikacja

1.

Lampy hybrydowe przy garażach na
Koszarowej

Podlega głosowaniu

Zadanie małe

2.

Siła kobiet- siłownia dla każdej z nas

Podlega głosowaniu

3.

Urządzenie mobilne (zakup zestawu
nagłaśniającego) przekazane pod
opiekę SCK

Podlega głosowaniu

4.

5.

Powiększenie strefy miejskiego WIFI

Przebudowa przejść dla pieszych na
ul. Al. Wojska Polskiego

Zweryfikowany
szacunkowy
koszt realizacji
projektowanego
zadania (zł)

Uzasadnienie

60 000 zł Spełnia kryteria określone w
Zasadach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Strzegom
na 2019 rok
Zaadanie duże
180 000 zł Spełnia kryteria określone w
Zasadach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Strzegom
na 2019 rok
Spełnia kryteria określone w
Zasadach Budżetu
Zadanie małe
17 580 zł
Obywatelskiego Miasta Strzegom
na 2019 rok
Projekt nie spełnia przesłanek do
uznania za zakup inwestycyjny o
_______________ ____________
których mowa w § 2 ust. 2 Zasad
Budżetu Obywatelskiego Miasta
Strzegom na 2018 rok
_______________ ____________
Projekt obecnie niemożliwy do
zrealizowania w związku z

Nie podlega głosowaniu

Nie podlega glosowaniu
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zakończoną inwestycją
podlegającą gwarancji i brakiem
możliwości podłączenia zasilania
elektrycznego.

6.

7.

III etap remontu i modernizacji
podwórka położonego w centrum
miasta, miedzy ulicami Boh. Getta,
Świdnicką, Krótką, Ogrodową a
Rynkiem

Zadanie duże

Podlega glosowaniu

Spełnia kryteria określone w
Zasadach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Strzegom
na 2019 rok
Projekt nie możliwy do
wykonania – zbyt niski koszt
wykonania wykazany w projekcie
_______________ _______________
oraz brak dokumentacji
projektowej i pozwolenia na
budowę.
Zadanie małe
21 000 zł Spełnia kryteria określone w
Zasadach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Strzegom
na 2019 rok

Budowa chodnika na ul. Brzegowej
Nie podlega głosowaniu

8.

Zadaszenie placu zabaw ul.
Paderewskiego obok SCK i Polnej

281 140 zł

Podlega głosowaniu

Ostatecznie głosowaniu mogą podlegać projekty o łącznej wartości, których lista z podziałem na kategorie znajduje się poniżej:
1) projekty duże:
- III etap remontu i modernizacji podwórka położonego w centrum miasta, miedzy ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową
a Rynkiem,
- Siła kobiet- siłownia dla każdej z nas
2) projekty małe:
- Lampy hybrydowe przy garażach na Koszarowej
- Urządzenie mobilne (zakup zestawu nagłaśniającego) przekazane pod opiekę SCK
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- Zadaszenie placu zabaw ul. Paderewskiego obok SCK i Polnej
Na tym protokół zakończono. Odczytano treść protokołu. Członkowie zespołu wnieśli/ nie wnieśli (niepotrzebne skreślić) uwagi:

Podpisy członków zespołu obecnych na posiedzeniu dnia 28.09.2018 r.:
Imię i nazwisko
Podpis
Imię i nazwisko
Podpis
Krystyna Lewicka
Ewelina Kowalska

Imię i nazwisko
Marek Flakowski

Wiktoria
Łobodziec

Łukasz Grzelik

Wioletta UrbanSmagłowska

Iwona Zabawa

Jarosław Smordowski

Natalia Krupska

Beata Dudzińska

Teresa
Niedźwiedzka
Lucyna Krzak

Protokół sporządziła: Natalia Krupska
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Podpis

Imię i nazwisko
Anna Góralska
Katarzyna Cioruń

Podpis

