Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, działając na podstawie r. 3, pkt 3 Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, stanowiących
załącznik do nr 1 do Uchwały Nr VI/90/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 kwietnia 2019 r, przedstawia listę propozycji, które nie spełniają
wymagań określonych w Zasadach i trybie przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, a w związku z tym, nie zostaną poddane konsultacjom
społecznym.
Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Uzasadnienie

Obszar 1
1.

Remont elewacji budynku ul.
Okrzei 10.

Ocieplenie bloku, wyremontowanie elewacji i
renowacja klatek schodowych

1. Mieszkańcy budynku Okrzei 10 tworzą wspólnotę
mieszkaniową, a w związku z tym, gmina nie ma prawa
wydatkować środków z budżetu gminy na
przeprowadzanie inwestycji w tym budynku,
2. Gdyby jednak gmina miała prawo inwestować w ten
budynek, to środki potrzebne na przeprowadzenie
proponowanej inwestycji wyniosłyby około 360 tys zł,
czyli znacznie więcej niż kwota dostępna.

2.

Naprawa nawierzchni ul.
Aksamitna.

Wybrukowanie kostką brukową ul. Aksamitna o
powierzchni ok. 3100 m².

Inwestycja wymaga wykonania projektu budowlanego
drogi wraz z odwodnieniem. Szacowana wartość
inwestycji to około 600 tys zł, czyli znacznie powyżej
limitu dostępnych środków. Obecnie droga jest
utwardzona kruszywem.

3.

Wykonanie altanki solankowej Wykonanie altanki solankowej w Parku Włoskim. Podobne rozwiązanie planowane jest obok basenu po
w Parku Włoskim.
zakończeniu inwestycji.

4.

Altana z trzema zestawami
biesiadnymi oraz miejscem
rekreacyjnym dla dzieci na
terenie „Glinianek”

5.

Ośrodek rekreacyjno – wodny, Ośrodek rekreacyjno – wodny, zbiornik retencyjny Proponowany projekt nie jest możliwy do zrealizowania w

Budowa altany o wym 5mx10m, ze stołami i
ławami do siedzenia oraz drewnianego
zintegrowanego placu zabaw dla dzieci (dwie
huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnia)

Teren „Glinianek” od wielu lat od gminy dzierżawi Polski
Związek Wędkarski. Wnioskodawca, nie wystąpił do
dzierżawcy o zgodę lub opinię w tej sprawie. W związku z
tym, UM wystąpił do PZW z pytaniem o wyrażenie zgody,
gdyż zgodnie z § 12 umowy dzierżawy, wszelką
odpowiedzialność za altanę oraz porządek na tym terenie
ponosić będzie PZW. Polski Związek Wędkarski w swojej
odpowiedzi, nie wyraził zgody na posadowienie altany na
dzierżawionym przez Związek terenie.

zbiornik retencyjny.

na rzece Utracie przy moście w ciągu drogi 579.
roku budżetowym, a jego wartość należy szacowań na
Spiętrzenie rzeki, utworzenie jeziora oraz ośrodka wiele milionów złotych, czyli znacznie przekracza
rekreacyjnego.
dostępne środki. Rzeka Utrata jest w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6.

Chodnik po stronie stadionu
wzdłuż ul. Poniatowskiego.

Chodnik przy stadionie wzdłuż ul. Poniatowskiego Ul. Poniatowskiego na tym odcinku jest drogą powiatową.
od ul. Harcerskiej do ul. Legionów.
Powiat zamierza przebudować ul. Poniatowskiego na
odcinku od mostu do torów kolejowych.

7.

Remont chodnika przy ul.
Remont chodnika przy ul. Grodziskiej, na odcinku Chodnik położony jest w pasie drogi wojewódzkiej. Nie
Grodziskiej, na odcinku od ul. od ul. Łąki do ul. Żukówka.
jest to zadanie gminy.
Łąki do ul. Żukówka.
Obszar 2

8.

Budowa placu zabaw z
infrastrukturą rekreacyjną dla
mieszkańców.

Budowa w Wawrzyszewie placu zabaw oraz
infrastruktury towarzyszącej.

Propozycja zakład budowę placu zabaw na działce
należącej do Wspólnoty Gruntowej, która nie posiada
reprezentacji uprawnionej do reprezentowania Wspólnoty,
a tym samym nie można zawrzeć umowy użyczenia
działki gminie.

Obszar 9
9.

Wykonanie oświetlenia na ul.
Żukówka na odcinku od ul.
Ekologicznej do ul.
Grodziskiej.

Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przy ul.
Żukówka od ul. Ekologicznej do ul. Grodziskiej.

Gmina zamierza przebudować ul. Ekologiczną i ul.
Żukówka na odcinku od ul. Łąki do ul. Grodziskiej, w
związku z tym, nie będą tam realizowane żadne
inwestycje, aby nie wprowadzać kolizji z rozwiązaniami,
które znajdą się w projekcie.

10.

Poznaj swój kraj.

Wycieczki dla mieszkańców wsi Radonice,
Żukówka, Łąki, Rokitno.

Organizacja wycieczek dla mieszkańców nie jest
zadaniem gminy. Gmina może dofinansować wyjazd
organizowany przez organizacje społeczne z terenu gminy,
odbywający się w ramach szerszego programu
kulturalnego, społecznego, realizowanego przez
organizację.

Przemysław Kubicki
Przewodniczący Zespołu ds Budżetu Obywatelskiego

