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Protokół z praz Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 

oceniającego propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2019 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXI/406/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 
30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019 (Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 10 września 2018 r., poz. 4299 ze zm.). 
 

W dniu 4 października 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 dokonał weryfikacji 

złożonych projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie               

z wyznaczonym terminem tj. do dnia 28 września 2018 r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-

Zdrój w sumie 13 propozycji projektowych – 4 propozycje projektowe zlokalizowane na terenie miasta 

Lądek-Zdrój oraz 9 propozycji projektowych zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Lądek-

Zdrój. Propozycje zostały sprawdzone pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji 

oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych 

kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości. 
 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 zdecydował, że 3 propozycje projektowe 
zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój zostaną skierowane do uzupełnienia lub wyjaśnienia aby 
w/w Zespół mógł podjąć decyzję w sprawie ostatecznej oceny propozycji projektowych. 1 propozycja 
projektowa została oceniona pozytywnie.  

 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 zdecydował, że 3 propozycje projektowe 
zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój dla wsi: Trzebieszowice, Radochów, 
Skrzynka, Konradów zostaną skierowane do uzupełnienia lub wyjaśnienia aby w/w Zespół mógł podjąć 
decyzję w sprawie ostatecznej oceny propozycji projektowych. 1 propozycja projektowa została 
oceniona pozytywnie.  

 
Propozycje projektowe zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój dla wsi: Stójków / 
Karpno, Kąty Bystrzyckie, Wójtówka, Lutynia/ Wrzosówka, Orłowiec ocenione pozytywnie zostaną 
dofinasowane z pominięciem procedury głosowania, ponieważ wartość finansowa złożonych projektów 
nie przekracza zaplanowanych dostępnych środków zgodnie z zapisami paragrafu 1 ust. 2 pkt. 2 
Uchwały Nr LXI/406/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 10 
września 2018 r., poz. 4299 ze zm.). 

 

 

Ocenę propozycji projektowych przedstawia zamieszczona poniżej tabela: 

 
Lp. POMYSŁODAWCA TYTUŁ 

PROJEKTU 

ZAKRES 

PROJEKTU 

MIEJSCE 

REALIZACJI 

KWOTA 

w zł* 

Ocena pod 

względem 

formalno- 

prawnym 

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LĄDEK-ZDRÓJ – alokacja środków 

60000,00 zł 

1 Gracjana Pazdyk "Nie zgub się na 

trasie" czyli 

zwiększenie 

atrakcyjności 

szlaków 

turystycznych 

wokół Lądka-

Zdroju 

Zaprojektowani, 

zakupienie i montaż 

11 tablic 

informacyjnych nt. 

szczytów górskich 

w okolicy Lądka-

Zdroju, 11 

Lądek-Zdrój 20000,00 Projekt 

skierowany do 

uzupełnienia/ 

wyjaśnienia 
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kierunkowskazów 

oraz ławek. 

2 Paulina Bera Bezpiecznie na 

rowerze, czyli 

jednośladem 

ruszaj w świat - 

budowa 

miasteczka 

rowerowego - 

etap II 

Wyrównanie i 

przygotowanie 

terenu wylanie 

nawierzchni. 

Lądek-Zdrój 20000,00 Projekt 

skierowany do 

uzupełnienia/ 

wyjaśnienia 

3 Krystian Takuridis Rewitalizacja 

kaplicy 

grobowej 

rodziny von 

Schutter - etap 

I: wykonanie 

dokumentacji 

projektowej i 

kosztorysu 

Wykonanie 

kompletnej 

dokumentacji 

projektowej i 

kosztorysowej. 

Lądek-Zdrój 

(teren 

cmentarza 

komunalnego

) 

20000,00 Projekt 

skierowany do 

uzupełnienia/ 

wyjaśnienia 

4 Gracja Pazdyk EkoStacja Budowa wiaty 

drewnianej, w 

której 

zorganizowany 

zostanie 

przyrodniczo-

ekologiczny punkt 

edukacyjny. 

Lądek-Zdrój 

(teren SzP nr 

1) 

19997,40 Pozytywna 

RAZEM 79997,40 
 

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH WIEJSKICH GMINY LĄDEK-ZDRÓJ 

Teren dużych wsi (Radochów, Konradów, Trzebieszowice, Skrzynka – alokacja środków 40 000,00 zł ) 

1 Tomasz Stuła Plac zabaw-

dlaczego to 

takie ważne ? 

Przygotowanie 

podłoża, zakup i 

montaż urządzeń na 

plac zabaw przy 

budynku byłej 

szkoły w 

Radochowie. 

Radochów 20000,00 Projekt 

skierowany do 

uzupełnienia/ 

wyjaśnienia 

2 Agata Danik Odbudowa 

wiejskiego 

placu zabaw 

Zakup i montaż 

urządzeń na plac 

zabaw przy 

budynku byłej 

szkoły w 

Radochowie. 

Radochów 20000,00 Projekt 

skierowany do 

uzupełnienia/ 

wyjaśnienia 

3 Magdalena 

Podyma 

Montaż na 

terenie wsi 

Trzebieszowice 

tabliczek 

informacyjnych 

"Dojazd do 

posesji nr ..." 

oraz witacza 

wsi 

Trzebieszowice 

i tablic 

informacyjnych 

Zakup i montaż 40 

szt. tabliczek z 

numerami dojazdu 

do posesji, witacza 

wsi 

Trzebieszowice, 2 

szt. tablic 

informacyjnych. 

Trzebieszowi

ce 

20000,00 Projekt 

skierowany do 

uzupełnienia/ 

wyjaśnienia 
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4 Łukasz Mróz Zakup 

wyposażenia 

świetlicy 

wiejskiej w 

Skrzynce 

Zakup urządzeń 

(kuchenka, okap, 

zlewozmywak, 

patelnia, taboret) do 

pomieszczenia 

kuchennego w 

świetlicy wiejskiej 

w Skrzynce. 

Skrzynka 20000,00 Pozytywna 

RAZEM 80000,00 
 

Teren małych wsi (Lutynia, Wrzosówka, Orłowiec, Wojtówka, Kąty Bystrzyckie, Stójków, Karpno – 

alokacja środków 40 000,00z zł) 

5 Mariusz Gąsiorek Gościniec 

Lutyński - 

miejsce czyste i 

przyjazne z 

natury 

Zakup altany, 

grillo-wędzarni oraz 

zabudowy studni na 

plac sołecki. 

Lutynia, dz. 

nr 86/1 (plac 

sołecki) 

8 000,00  Pozytywna 

6 Katarzyna Pasińska Siłownia na 

placu sołeckim 

w Stójkowie 

Zakup i montaż 

dwóch urządzeń 

siłowni 

zewnętrznej. 

Stójków, dz. 

nr 54 (plac 

sołecki) 

8 000,00  Pozytywna 

7 Aleksandra 

Mossakowska 

Zabudowa 

wiaty wiejskiej 

we wsi 

Wójtówka 

Zabudowa wiaty 

drewnianej 

ścianami z plandeki 

oraz zakup 3 szt. 

ogrzewacza 

gazowego. 

Wojtówka 

(plac sołecki) 

7 697,00  Pozytywna 

8 Marianna 

Kosmalska 

Plac zabaw w 

Kątach 

Bystrzyckich 

Zakup i montaż 

jednego dużego 

urządzenia na plac 

zabaw (ścianka 

wspinaczkowa, dwa 

ślizgi, bocianie 

gniazdo, huśtawka, 

tunel do 

przechodzenia) 

Kąty 

Bystrzyckie, 

dz. nr 95/1 

8 000,00  Pozytywna 

9 Anna Zatoka Zadaszenie 

przestrzeni 

wystawienniczo

-handlowej i 

warsztatowej na 

placu sołeckim 

Zadaszenie 

przestrzeni 

wystawienniczo-

handlowej i 

warsztatowej z 

wykorzystaniem 

istniejącego muru 

jako tylnej ściany. 

Orłowiec, dz. 

nr 93/22 plac 

sołecki 

8 000,00  Pozytywna 

RAZEM 39697,00  
 

RAZEM WSZYSTKIE PROJEKTY 199 694,40  

 
  

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności 

od oferty cenowej wykonawcy i ostatecznego zakresu inwestycji. 

 


