
Załącznik nr 4 
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Niepołomice na 2017 rok  
 

Karta weryfikacji odwołania od wyniku weryfikacji zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na 2017 rok 

1. Nazwa zadania: 

Zmiana nazwy przemysłowej części ulicy Skarbowej 

2. Identyfikator zadania: 

9186 

3. Komórka dokonująca analizy: 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

4. Zarzut/ zarzuty do wyników oceny:      Zarzut uznany 
TAK/ NIE 

 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej Nie 

  

  

  

  

Uzasadnienie rozstrzygnięcia rozpatrzenia zasadności zarzutu/zarzutów. 

Projekt nie spełnia kryterium  4.6. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w 
szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt nie jest zgodny z 
prawem, w szczególności z ustawą o samorządzie gminnym art. 18 ust.1 pkt 13. 
Zmiana nazwy ulicy jest właściwością rady gminy, o zmianie nazwy ulicy nie mogą decydować 
mieszkańcy w drodze głosowania.   
Zadanie nie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie mieszkańców Gminy Niepołomice. 
 
 

5. Ocenę przeprowadził:  
Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data sporządzenia karty. 

 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

6. Ocenę zatwierdził:  
(Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data zatwierdzenia karty. 

 

 

 
 
 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Niepołomice na 2017 rok  
 

Karta weryfikacji odwołania od wyniku weryfikacji zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na 2017 rok 

1. Nazwa zadania: 

Rozbudowa Placu Zabaw na działce nr 904 przy ul. Portowej 

2. Identyfikator zadania: 

80640 

3. Komórka dokonująca analizy: 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

4. Zarzut/ zarzuty do wyników oceny:      Zarzut uznany 
TAK/ NIE 

 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej Nie 

  

  

  

  

Uzasadnienie rozstrzygnięcia rozpatrzenia zasadności zarzutu/zarzutów. 

Projekt nie spełnia kryterium  4.6. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w 
szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Autor/-rzy projektu założyli 
rozbudowę obiektu, który miał powstać z Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. Na etapie prac 
przygotowawczych UMiG w Niepołomicach negatywnie zaopiniował możliwość budowy placu zabaw 
na działce nr 904, co w konsekwencji uniemożliwia realizację zadań planowanych do wykonania na  
ww. działce, zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.  
Mając na względzie oczekiwania mieszkańców osiedla Zagrody odnośnie budowy placu zabaw, 
podjęte zostaną działania zakupu przez gminę działki i utworzenia na niej placu zabaw.  
 
Zadanie nie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie mieszkańców Gminy Niepołomice. 
 

5. Ocenę przeprowadził:  
Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data sporządzenia karty. 

 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

6. Ocenę zatwierdził:  
(Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data zatwierdzenia karty. 

 

 
 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Niepołomice na 2017 rok  
 

Karta weryfikacji odwołania od wyniku weryfikacji zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na 2017 rok 

1. Nazwa zadania: 

Doposażenie placu zabaw przy ul. Portowej 

2. Identyfikator zadania: 

8084 

3. Komórka dokonująca analizy: 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

4. Zarzut/ zarzuty do wyników oceny:      Zarzut uznany 
TAK/ NIE 

 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej Nie 

  

  

  

  

Uzasadnienie rozstrzygnięcia rozpatrzenia zasadności zarzutu/zarzutów. 

Projekt nie spełnia kryterium  4.6. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w 
szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Autor/-rzy projektu założyli 
rozbudowę obiektu, który miał powstać z Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. Na etapie prac 
przygotowawczych UMiG w Niepołomicach negatywnie zaopiniował możliwość budowy placu zabaw 
na działce nr 904, co w konsekwencji uniemożliwia realizację zadań planowanych do wykonania na  
ww. działce, zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.  
Mając na względzie oczekiwania mieszkańców osiedla Zagrody odnośnie budowy placu zabaw, 
podjęte zostaną działania zakupu przez gminę działki i utworzenia na niej placu zabaw.  
 
Zadanie nie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie mieszkańców Gminy Niepołomice. 
 

5. Ocenę przeprowadził:  
Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data sporządzenia karty. 

 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

6. Ocenę zatwierdził:  
(Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data zatwierdzenia karty. 

 

 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Niepołomice na 2017 rok  
 

Karta weryfikacji odwołania od wyniku weryfikacji zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na 2017 rok 

1. Nazwa zadania: 

Ograniczenie oddziaływania Niepołomickiej Strefy Przemysłowej na tereny zabudowy mieszkaniowej 

2. Identyfikator zadania: 

9317 

3. Komórka dokonująca analizy: 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

4. Zarzut/ zarzuty do wyników oceny:      Zarzut uznany 
TAK/ NIE 

 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej Nie 

  

  

  

  

Uzasadnienie rozstrzygnięcia rozpatrzenia zasadności zarzutu/zarzutów. 
 

 Projekt nie spełnia kryterium  4.6. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w 
szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona jest 
pod zabudowę, bezpośrednio sąsiaduje z gruntami o przeznaczeniu zieleni nieurządzonej  nie są 
możliwe nasadzenia. Zadanie nasadzenia zieleni będzie realizowane poza Budżetem Obywatelskim z 
Budżetu Gminy.  
 Zadanie nie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie mieszkańców Gminy Niepołomice. 
 
 
 
 
 

5. Ocenę przeprowadził:  
Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data sporządzenia karty. 

 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

6. Ocenę zatwierdził:  
(Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data zatwierdzenia karty. 

 

 
 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Niepołomice na 2017 rok  
 

Karta weryfikacji odwołania od wyniku weryfikacji zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na 2017 rok 

1. Nazwa zadania: 

Niecodzienne warsztaty rodzinne 

2. Identyfikator zadania: 

9182 

3. Komórka dokonująca analizy: 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

4. Zarzut/ zarzuty do wyników oceny:      Zarzut uznany 
TAK/ NIE 

 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej Tak 

  

  

  

  

Uzasadnienie rozstrzygnięcia rozpatrzenia zasadności zarzutu/zarzutów. 
 

Przyjęto odwołanie.  .Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie mieszkańców Gminy 
Niepołomice. 
 
 
 

5. Ocenę przeprowadził:  
Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data sporządzenia karty. 

 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

6. Ocenę zatwierdził:  
(Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data zatwierdzenia karty. 

 

 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Niepołomice na 2017 rok  
 

Karta weryfikacji odwołania od wyniku weryfikacji zadania zgłoszonego do 

budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na 2017 rok 

1. Nazwa zadania: 

Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego wraz z siedzibą oraz placu zabaw (działki nr 226/1,  
227/2 
 

2. Identyfikator zadania: 

9012 

3. Komórka dokonująca analizy: 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

4. Zarzut/ zarzuty do wyników oceny:      Zarzut uznany 
TAK/ NIE 

 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej Tak 

  

  

  

  

Uzasadnienie rozstrzygnięcia rozpatrzenia zasadności zarzutu/zarzutów. 
 

Przyjęto odwołanie. Wniosek zostanie zrealizowany wspólnie z mieszkańcami wsi, którzy 
zadeklarowali udział w kosztach projektu w postaci wkładu własnej pracy przy stawianiu ogrodzenia.  
. Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie mieszkańców Gminy Niepołomice. 
 
 
 
 
 

5. Ocenę przeprowadził:  
Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data sporządzenia karty. 

 

Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego 

6. Ocenę zatwierdził:  
(Imię, nazwisko, stanowisko, podpis oraz data zatwierdzenia karty. 

 

 

 


