
PROTOKÓŁ
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

w spawie zatwierdzenia ostatecznej listy dopuszczonych do głosowania projektów 
w konsultacjach społecznych na temat budżetu obywatelskiego Gminy Głubczyce 

na 2022 rok.

Weryfikacja  proponowanych  do  realizacji  zadań  pod  względem  formalno  -  prawnym
przebiegała, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia  
26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2022 rok, w dwóch etapach.

W wyznaczonym terminie zgłoszone zostały następujące projekty:

1.  Rozbudowanie  infrastruktury  ścieżek  rowerowych  na  terenie  miasta  
o samoobsługowe stacje napraw rowerów (wzdłuż ścieżek rowerowych na terenie miasta
Głubczyce 2 szt.   park miejski,  1szt.-  Al.  Śląska,  1  szt.  -  ul.  Sobieskiego,  1  szt.  -  ul.
Wrocławska).
2. Amfiteatr pełen wrażeń ( Amfiteatr ul. Kochanowskiego w Głubczycach).
3.  Miasteczko  ruchu  drogowego  wraz  z  grami  ulicznymi  oraz  ścieżką  ekologiczną  -
zabawa  i  edukacja  w  jednym  miejscu  (dz.  nr  343/4  park  przy  ul.  Sobieskiego  
w Głubczycach).
4.  Aktywne Głubczyce  -  Strefa  zdrowia i  rekreacji  (dz.  nr 377/10 plac  zabaw „koło
Baszty”)
5.  Bezpieczeństwo  i  rekreacja  (Przedszkola  Nr  1,2,3,  w  Głubczycach,  Szkoła
Podstawowa Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Głubczycach, miasto Głubczyce)
6.  Park  rekreacyjny  dla  psów  (działka  nr  205/68  między  Al.  Lipowa  a  obiektami
handlowymi).

Weryfikację  projektów  przeprowadził  Burmistrz  przy  pomocy  Zespołu  ds.  Budżetu
Obywatelskiego w składzie:

1. Anna Hauptman - Głogiewicz - Sekretarz Gminy
2. Jarosław Horodecki - Naczelnik WKI
3. Roman Wójcik - Naczelnik WRPiR

Proponowane projekty sprawdzone zostały w zakresie zgodności z:

1) § 4 i § 5 uchwały,
2) ustalonym formularzem,
4) sytuacją prawną nieruchomości, której dotyczy zadanie, w tym czy nieruchomość stanowi
własność Gminy Głubczyce oraz czy wnioskowane zadanie jest  zgodne z obowiązującym
planem przestrzennym zagospodarowania,
5)  dokumentami  strategicznymi  i  perspektywicznymi  planami  inwestycyjnymi  gminy  na
danym terenie

Z uwagi na występowanie w ostatnim okresie przy realizacji zadań inwestycyjnych znacznych
różnic  pomiędzy  kosztorysem  sporządzanym  na  potrzeby  zamówień  publicznych,  
a wartością  złożonych przez potencjalnych wykonawców ofert,  koszty wykonania zadania
mogą różnić się cenowo od kosztorysów przedstawionych w zgłoszonych wnioskach.
Realizacja zadań poprzedzona będzie procedurą zamówienia publicznego, w wyniku którego
zostanie  wybrana  najkorzystniejsza  oferta  i określony  ostateczny  koszt  wykonania
wskazanego przez mieszkańców zadania. 



Wykaz projektów wraz z ich weryfikacją 

Lp. Tytuł wniosku Weryfikacja
1. Rozbudowanie  infrastruktury

ścieżek  rowerowych  na  terenie
miasta  o  samoobsługowe  stacje
napraw  rowerów  (wzdłuż  ścieżek
rowerowych  na  terenie  miasta
Głubczyce 2 szt.  park miejski, 1szt.-
Al. Śląska, 1 szt. - ul. Sobieskiego, 1
szt. - ul. Wrocławska).

zgodny z § 4 i § 5 uchwały,
zgodny formularz, koszt zadania nie 
przekracza kwoty 100000 zł., teren gminy, 
zgodny z planem miejscowym,
Wymagany projekt
 zestawienie kosztów nie zawiera 
opracowania projektu jednakże koszt zadania 
32500 zł, pozostaje wolna kwota na projekt.

2. Amfiteatr pełen wrażeń (  Amfiteatr
ul. Kochanowskiego w Głubczycach

zgodny z § 4 i § 5 uchwały,
zgodny formularz, koszt zadania nie 
przekracza kwoty 100000 zł., teren gminy, 
zgodny z planem miejscowym.

3. Miasteczko ruchu drogowego wraz z
grami  ulicznymi  oraz  ścieżką
ekologiczną  -  zabawa  i  edukacja  w
jednym miejscu  (dz.  nr  343/4  park
przy  ul.  Sobieskiego  
w Głubczycach).

zgodny z § 4 i § 5 uchwały,
zgodny formularz, koszt zadania nie 
przekracza kwoty 100000 zł., teren gminy, 
zgodny z planem miejscowym, 
Wymagany projekt ujęty w dokumentacji

4. Aktywne Głubczyce - Strefa zdrowia
i rekreacji (dz. nr 377/10 plac zabaw
„koło Baszty”)

zgodny z § 4 i § 5 uchwały,
zgodny formularz, koszt zadania nie 
przekracza kwoty 100000 zł., teren gminy, 
zgodny z planem miejscowym. 

5. Bezpieczeństwo  i  rekreacja
(Przedszkola  Nr  1,2,3,  w
Głubczycach, Szkoła Podstawowa Nr
1, Nr 2, Nr 3 w Głubczycach, miasto
Głubczyce)

zgodny z § 4 i § 5 uchwały,
zgodny formularz, koszt zadania nie 
przekracza kwoty 100000 zł., teren gminy w 
zarządzie szkół , zgodny z planem 
miejscowym, 

6. Park rekreacyjny dla psów (działka
nr  205/68  między  Al.  Lipowa  a
obiektami handlowymi

zgodny z § 4 i § 5 uchwały,
zgodny formularz, koszt zadania nie 
przekracza kwoty 100000 zł., teren gminy, 
zgodny z planem miejscowym, 



Wszystkie zgłoszone projekty zostały zaakceptowane. 
Burmistrz  Adam  Krupa  zatwierdził  listę  dopuszczonych  do  głosowania  projektów,   
która przedstawia się następująco: 

Lp. Tytuł wniosku Uzasadnienie podjętej decyzji
1. Rozbudowanie  infrastruktury

ścieżek  rowerowych  na  terenie
miasta  
o  samoobsługowe  stacje  napraw
rowerów  (wzdłuż  ścieżek
rowerowych  na  terenie  miasta
Głubczyce 2 szt.  park miejski, 1szt.-
Al. Śląska, 1 szt. - ul. Sobieskiego, 1
szt. - ul. Wrocławska).

Projekt zadania zgodny z założeniami 
Uchwały Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 26 stycznia 
2021 roku w sprawie ustalenia i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu Gminy Głubczyce 
na 2022 rok

2. Amfiteatr pełen wrażeń (  Amfiteatr
ul. Kochanowskiego w Głubczycach

Projekt zadania zgodny z założeniami 
Uchwały Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 26 stycznia 
2021 roku w sprawie ustalenia i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu Gminy Głubczyce 
na 2022 rok

3. Miasteczko ruchu drogowego wraz z
grami  ulicznymi  oraz  ścieżką
ekologiczną  -  zabawa  i  edukacja  w
jednym miejscu  (dz.  nr  343/4  park
przy  ul.  Sobieskiego  
w Głubczycach).

Projekt zadania zgodny z założeniami 
Uchwały Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 26 stycznia 
2021 roku w sprawie ustalenia i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu Gminy Głubczyce 
na 2022 rok

4. Aktywne Głubczyce - Strefa zdrowia
i rekreacji (dz. nr 377/10 plac zabaw
„koło Baszty”)

Projekt zadania zgodny z założeniami 
Uchwały Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 26 stycznia 
2021 roku w sprawie ustalenia i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu Gminy Głubczyce 
na 2022 rok

5. Bezpieczeństwo  i  rekreacja
(Przedszkola  Nr  1,2,3,  w
Głubczycach, Szkoła Podstawowa Nr
1, Nr 2, Nr 3 w Głubczycach, miasto
Głubczyce)

Projekt zadania zgodny z założeniami 
Uchwały Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 26 stycznia 
2021 roku w sprawie ustalenia i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu Gminy Głubczyce 
na 2022 rok

6. Park rekreacyjny dla psów (działka
nr  205/68  między  Al.  Lipowa  a
obiektami handlowymi

Projekt zadania zgodny z założeniami 
Uchwały Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 26 stycznia 
2021 roku w sprawie ustalenia i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu Gminy Głubczyce 
na 2022 rok



Podpisy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego:

1. Anna Hauptman - Głogiewicz......................

2. Jarosław Horodecki........................................

3. Roman Wójcik.....................................


