Postomino, dnia 05 listopada 2018 r.

Protokół
z posiedzenia komisji ds. budżetu obywatelskiego powołanej przez Wójta Gminy
Postomino Zarządzeniem nr 270/2018 z dnia 09 października 2018 r. w celu opiniowania ofert
pod względem merytorycznym oraz przeprowadzenia na terenie gminy Postomino procedury
tworzenia budżetu obywatelskiego.
Do Urzędu Gminy w Postominie wpłynęło 14 projektów propozycji zadań do budżetu
obywatelskiego na 2019 rok. Podczas posiedzenia, mającego miejsce dnia 05 listopada 2018
roku, komisja ds. budżetu obywatelskiego przeanalizowała wszystkie projekty i po wnikliwej
analizie złożonych formularzy, członkowie zespołu jednomyślnie zaopiniowali: pozytywnie
11 projektów i negatywnie 3 projekty.
Lista projektów zadań podlegających konsultacjom w drodze głosowania mieszkańców
Gminy Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok:
Zadania infrastrukturalne:
1. „Przebudowa alejek na cmentarzu w Postominie”
2.

„Rewitalizacja centrum wsi Wilkowice poprzez modernizację terenu dookoła
boiska sportowego”

3. „Zagospodarowanie rekreacyjne obszaru północnego gminy Postomio „Grupa II”
4. „Klasa na Świeżym Powietrzu” w Szkołach Podstawowych w Pieszczu
i Staniewicach”
Zadania społeczne:
1. „Kurs ratownictwa przedmedycznego”
2. „Festyn Parafialny w Pałówku”
3. „Festyn z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Pałówko”
4. „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i wyjazd integracyjny do ogrodów Hortulus
Dobrzyca oraz profilaktyka zdrowotna”
5. „Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne – Święto Rodziny z udziałem
pierwszych osadników Górska, Marszewa i Złakowa”
6. „Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Chudaczewa, Ronina, Masłowic, Bylicy,
Karsina i Królewa”

7. „Organizacja festynów okolicznościowych w miejscowościach: Dzierżęcin, Kanin,
Wszedzień i Korlino”
Lista propozycji, które nie będą brały udziału w głosowaniu:
1.„Rozbudowa placu rekreacyjnego w Rusinowie o boisko wielofunkcyjne” –
uzasadnieniem jest niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Postomino
(dz. nr 129 w m.p.z.p. oznaczona jest symbolem B12U i przeznaczona jest pod: usługi
nieuciążliwe z preferencją usług socjalnych, handlu, i gastronomii – jako funkcja podstawowa
oraz mieszkanie właściciela – jako funkcja dopuszczalna). Realizacja zadania w kształcie
nadanym w złożonym wniosku nie jest możliwa do wartości 50.000 zł jako maksymalnej
wartości jednego zadania.
2. „Wiatka miejscem spotkań i relaksu” – uzasadnieniem jest niecelowość zadania ze
względu na zagospodarowanie rekreacyjne trenu wraz z placem zabaw i boiskami
w miejscowości Pieńkowo w latach 2019-2020. Ponadto od 2014 r. w miejscowości istnieje
duża wiata rekreacyjna. Proponowana lokalizacja nie jest atrakcyjna i brakuje miejsc
postojowych dla bezpiecznego zatrzymania pojazdu. W kosztorysie nie uwzględniono kosztów
przygotowania terenu (roboty ziemne) oraz utwardzenia terenu.
3. „System jednoczesnego powiadamiania dla OSP” – uzasadnieniem

jest

niedoszacowanie kosztów we wniosku na realizację zadania. Po obliczeniu wstępnych kosztów
realizacja zadania wyniosłaby 80.000 zł. Mając powyższe na uwadze realizacja zadania nie jest
możliwa, gdyż znacznie przekracza koszt pojedynczego projektu infrastrukturalnego.
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