Wykaz projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r.
Projekty niezakwalifikowane do głosowania
nr projektu
15352.15.DG

tytuł
Modernizacja skweru obok
szpitala

15334.15.DG

Wykonanie jezdni na ul. Zielonej o Józef Krupa
długości 50-60m i ułożenie
nawierzchni twardej od strony ul.
Wrzosowej
Pracownia na iMacu
Michał Majewski

15152.15.DG

15430.15.DG

15382.15.DG

autor
Barbara Duda

Rewitalizacja skweru na rogu ul.
Lotników Polskich i Struga

Katarzyna Domańska, Karolina Lis

Siłownia pod chmurką

Anna Bugalska-Turek, Helena
Czerwnonogrodzka, Danuta Kobylańska

kosztorys

uzasadnienie
rezygnacja autora z powodu
złożenia podobnego wniosku ze
wskazaniem tego samego terenu.
Po konsultacjach autor został
współautorem wniosku
59250 nr 0036

negatywna ocena formalna ze
względu braku listy poparcia oraz
brak innych braków w formularzu
realizacja projektu nie należy do
zakresu zadań własnych Gminy
145000 Miejskiej Świdnik
niewłaściwy stan własnościowy
terenu, po konsultacjach autorka
zrezygnowała z alternatywnej
93700 lokalizacji.

60000
15419.15.DG
14490.15.DG

Wymiana nawierzchni na ul.
Kasperka w Świdniku
Przedłużenie parkingu przy bloku
ul. Racławicka 2

Edyta Lipniowiecka
150000
Marian Dudziński
100000

15268.15.DG
15497.15.DG

Budowa odcinka kolektora
Tadeusz Rudzki, Józef Banach
deszczowego
Dofinansowanie do windy w bloku Stanisław Sokalski
nr 8 ul. Smorawińskiego

150000

160000
14552.15.DG

Uzupełnienie brakującego
Zbigniew Celiński
oświetlenia ulicznego na miejskim
odcinku ul. Polnej. Wykonanie
miejsc parkingowych na ul. Polnej
od posesji Polna 14 do 20

15456.15.DG

Sportowy Świdnik

Marcin Bubczyk

14828.15.DG

Odwodnienie terenu pod
wiaduktem kolejowym ul.
Brzegowej

Edward Masłosz, Mieczysław Mrozik, Józef
Nieznaj

ILOŚĆ :

12

ŁĄCZNA KWOTA

teren inwestycji wskazany
nieprawidłowo ( poza terenem
GMŚ) i uniemożliwia realizację
projektu, autor nie wskazał
alternatywnej lokalizacji
zbyt niski koszt (150 tys. zł)na
wykonanie inwestycji
braki formalne, negatywna opinia
Policji dotycząca lokalizacji
inwestycji
zadanie jest realizowane przez
Gminę Miejską Świdnik
kosztorys przekracza kwotę 150
tys. zł, projekt nie należy do
zakresu zadań własnych Gminy
Miejskiej Świdnik

miejsca parkingowe – wskazany
teren jest własnością prywatną
Oświetlenie – zostało ujęte w
dokumentacji projektowej ul.
70000 Jodłowej na rok 2015.
wskazana lokalizacja realizacji
projektu jest niewłaściwa. Autor
nie zaproponował alternatywnej
150000 lokalizacji

niewłaściwy stan własnościowy
terenu. Gmina Miejska Świdnik nie
posiada tytułu własności do
25000 dysponowania nieruchomością.
1162950 PLN

