ZARZĄDZENIE NR 117/2016
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie weryfikacji zgłoszonych zadań do realizacji w ramach projektu „Budżet
obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski
w gminie Barcin w 2017 roku” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 11 kwietnia 2016 r., poz. 1324),
zarządza się, co następuje:
1. Zatwierdzam decyzję Zespołu ds. budżetu obywatelskiego o odrzuceniu
realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które nie spełniają
kryteriów określonych w uchwale Nr XVII/153/2016 Miejskiej w Rady Barcinie z dnia 31
marca 2016 r. stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. budżetu
obywatelskiego.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 117/2016
Burmistrza Barcina
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Wykaz negatywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu
pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku”
Miasto Barcin

Lp.

Nazwa zadania

Miejsce
realizacji

1.

Budowa parkingu
przylegającego do SP Nr 1
w Barcinie

ul. Wierzbowa
działka nr 246
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Szacunkowy
koszt
realizacji
brutto

25.000,00

Uzasadnienie odrzucenia zgłoszenia
Podstawa z
Uchwały Nr
Uzasadnienie
XVII/153/2016
Projekt jest nieracjonalny pod
względem gospodarności. Na
terenie starego miasta jest
bardzo duża liczba miejsc
parkingowych, która w
zupełności pokrywa
§ 5 ust. 1
zapotrzebowanie. Teren
Załącznika Nr 1
przeznaczony w zadaniu na
do uchwały
parking jest wykorzystywany
głównie jako trakt spacerowy,
po którym poruszają się dzieci i
młodzież, osoby starsze, matki z
wózkami, sporo osób porusza
się tam rowerami. Wjazd na
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ulicę Wierzbową jest utrudniony,
wąski i ruch samochodowy na
tym obszarze stwarzałby
niebezpieczeństwo większe niż
zalety wynikające z realizacji
tego zadania. Parkujące
samochody byłyby narażone
na uszkodzenia spowodowane
piłkami, ponieważ parking
przylegałby bezpośrednio do
kompleksu orlika

2.

I Barciński Zlot
Sympatyków Fiata 126p
oraz Polskich Motocykli
SHL, WSK oraz JUNAK

Boisko za
Galerią Pałucką

6.800,00

Nazwa zadania

Miejsce
realizacji

Szacunkowy
koszt
realizacji
brutto

Położenie nawierzchni
bitumicznej na ul. Podgórnej w
Piechcinie

Piechcin,
ul. Podgórna,
od nr 1 do nr 3
(około 215m x
4,5m)

100.000,00

§ 2 ust. 2
Załącznika Nr 1
do uchwały

Brak podpisów poparcia 15
osób z terenu miasta Barcina

Sołectwo Piechcin

Lp.

2.
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Uzasadnienie odrzucenia zgłoszenia
Podstawa z
Uchwały Nr
Uzasadnienie
XVII/153/2016
Wartość projektu przekracza
kwotę środków przeznaczonych
§ 1 ust. 3
za realizację zadań w ramach
uchwały
budżetu obywatelskiego w
sołectwie Piechcin
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Uzasadnienie
Zgodnie z uchwałą Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca
2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w
2017 roku” zespół ds. budżetu obywatelskiego dokonuje weryfikacji zgłoszonych
projektów, podejmuje decyzję o odrzuceniu realizacji zadania, która jest
zatwierdzana przez Burmistrza Barcina.
W związku z powyższym zarządzenie jest zasadne.
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