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Zabrzański Budżet Partycypacyjny - IV edycja (na rok 2018)
Lista wniosków ocenionych negatywnie
Etykiety
wierszy

Nazwa projektu

Przyczyna odrzucenia projektu

Kategoria projektu

Wartość projektu Maksymalna
brutto wg
wartość projektu
wniosku
dla kategorii

Negatywna ocena formalna

P0059

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na
terenie SP 43 w Zabrzu
Autor: Adam Kudzia

Lista poparcia liczy 12 osób spełniających wymogi regulaminowe
Brak zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 na wykonanie inwestycji na terenie szkoły.
Liczne próby kontaktu (e-mail i telefon) okazały się bezskuteczne ― autor nie uzupełnił
braków.

Centrum Południe
Dzielnica „duża”
Projekt roczny

42 500,00 zł

250 000,00 zł

Negatywna ocena prawno - finansowa

P0019

P0058

Montaż monitoringu wizyjnego - Zaborze
Północ
Autor: Andrzej Garus

Weryfikacja kosztorysu (koszt: 325 tys. zł) przekracza kwotę dostępną dla dzielnicy Zaborze
Zaborze Północ
Północ (projekt zgłoszony jako roczny może mieć wartość do 250 tys. zł).
Dzielnica „duża”
Brak uszczegółowienia lokalizacji.
Projekt roczny
Brak poprawy wniosku ze strony autora.

100 000,00 zł

250 000,00 zł

Boisko wielofunkcyjne przy ul. Londzina
Autorka: Agata Sobieraj

Działka nr 1602/59, na której proponuje Wnioskodawczyni zlokalizowanie
przedmiotowego boiska jest własnością osoby prawnej. Zgodnie z § 5 pkt 13 Regulaminun
IV edycji ZBP: "W przypadku, gdy dysponentem nieruchomości, na których miałby zostać
wykonany projekt mieszkańca, jest podmiot inny niż Miasto Zabrze lub jego jednostki
organizacyjne, jako załącznik do wniosku mieszkaniec powinien dołączyć oświadczenie –
zgodę Podmiotu – dysponenta / Podmiotów – dysponentów działki / działek na inwestycję
według wzoru określonego w załączniku nr 3."
Wykonano telefon oraz wysłano e-mail do Wnioskodawczyni z informacją o konieczności
uzupełnienia wniosku o załącznik nr 3. Wniosek nie został uzupełniony, a podczas rozmowy
telefonicznej uzyskano informację od Wnioskodawczyni, iż nie uzyskała zgody właściciela
działki, w związku z czym nie może uzupełnić wniosku o załącznik nr 3. W konsekwencji,
zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu, wniosek traktuje się jako niespełniający kryteriów oceny
formalnej lub oceny prawno - finansowej i pozostawia bez dalszego biegu.

322 500,00 zł

500 000,00 zł

95 781,00 zł

250 000,00 zł

75 000,00 zł

250 000,00 zł

3 000,00 zł

140 000,00 zł

638 781,00 zł

1 640 000,00 zł

Projekt ogólnomiejski

Wniosek wycofany przez autora

P0006

Parking dla mieszkańców dzielnicy
Zaborze - przy ulicy Korczoka

Autor w czasie konsultacji z jednostką oceniającą wniosek (MZDiII) oświadczył, że wycofuje
wniosek.

P0034

Siłownia pod chmurką
Autor: Sebastian Dziębowski

Wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy. Zakres tego wniosku zawarty jest we
wniosku P0035 Park na szkolnym.

P0049

Budowa chodnika na osiedlu Kopernika
obok dawnej siedziby poczty
Autor: Krzysztof Broszko

Wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy.
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Zaborze Północ
Dzielnica „duża”
Projekt roczny
Zaborze Północ
Dzielnica „duża”
Projekt roczny
Osiedle Mikołaja Kopernika
Dzielnica „mała”
Projekt roczny

