
Uzasadnienie negatywnej oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Numer ID: 1008
Nazwa  projektu:  Przebudowa  klatki  schodowej,  remont  korytarza  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej filia w Zagościńcu, budynek OSP
Wartość: 125 000,00 zł
Projektodawca: Grzegorz Bazylewicz
Kategoria: Przestrzeń Publiczna

Uzasadnienie:
Wykonanie  przebudowy klatki  schodowej  i  remont  korytarza  MBP wymaga wykonania
kompletnej  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  pozytywnej  opinii  ppoż,
uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę i  dostosowanie całego budynku do wymogów
ppoż, co zostanie określone w dokumentacji projektowej i opinii rzeczoznawcy do spraw
ppoż.  Projekt  niezgodny  z  zapisem paragrafu  20  ust.  3  -  projekt  nie  jest  możliwy  do
zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.
Ponadto  zgłoszony  projekt  jest  projektem  inwestycyjnym.  Zgodnie  z  zapisem §  18.
Regulaminu  Wołomińskiego Budżetu  Obywatelskiego  "Projekty  inwestycyjne  mogą  być
lokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością Gminy Wołomin."

Numer ID: 1009
Nazwa projektu: Internet w każdej sali lekcyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie
Wartość: 97 823,13 zł
Projektodawca: Mariola Stankiewicz
Kategoria: Przestrzeń Publiczna

Uzasadnienie:
Projekt  jest  niezgodny z  zapisem paragrafu  4 ust. 1  Regulaminu Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego - projekt szkolny to taki, którego lokalizacja została określona na terenie
szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Gminę Wołomin, ale poza budynkiem szkoły
lub przedszkola.



Numer ID: 1017
Nazwa projektu: Rowerowy Wołomin
Wartość: 97 000,00 zł
Projektodawca: Małgorzata Ufnal
Kategoria: Przestrzeń Publiczna

Uzasadnienie:
Budowa wypożyczalni rowerów wymaga wykonania dokumentacji projektowej w zakresie
zagospodarowania  terenu  i  doprowadzenia  instalacji  elektrycznej  do  punktów.
Dokumentacja wymaga  uzyskania  decyzji  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego,
warunków  o  PGE,  wykonania  kompletnego  projektu,  uzyskania  właściwego
pozwolenia/zgłoszenia.  Uruchomienie  wypożyczalni  wymaga  zatrudnienia  osoby/osób,
które będą kontrolowały system, odbierały informacje o awariach/uszkodzeniach sprzętu,
przekazywały sprzęt do serwisu, stale monitorowały funkcjonowanie systemu. Konieczne
będzie zabezpieczenie środków finansowych na kolejne lata, celem właściwego działania
wypożyczalni.
Projekt  jest niezgodny z  zapisem § 20 ust.  2  -  zakłada wykonanie  jednego z  elementów
realizacji  projektu  (uruchomienie  Wołomin  bike),  który  będzie  wymagał kontynuacji  w
latach następnych (funkcjonowanie i bieżące utrzymanie).

Numer ID: 2031
Nazwa projektu: Organizacja rozgrywek III ligi koszykówki mężczyzn w Wołominie
Wartość: 25 000,00 zł
Projektodawca:  Michał Janiak
Kategoria: Aktywny Mieszkaniec

Uzasadnienie:
Projekt jest niezgodny z zapisem paragrafu 20 ust. 3 Regulaminu Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego  -  projekt  nie  jest  możliwy  do  zrealizowania  w  trakcie  jednego  roku
budżetowego. Proponowany czas trwania projektu od jesieni 2018 roku do wiosny 2019
roku (czas trwania sezonu rozgrywek koszykówki w mazowieckiej lidze) jest niemożliwy
do realizacji  w ramach WBO2018.  Ponadto projekt  generuje  również koszty  w nim nie
ujęte,  jak  np. koszty  energii,  obsługi  sprzątającej po  treningach  i meczach,  obecność
konserwatora obiektu itp.


