
Załącznik nr 7 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany

Informacja Zespołu z weryfikacji i opiniowania projektów
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Lokalizacja Szacunkow
y koszt*

Opinia
rekomendacyjna,

zespołu
weryfikacyjnego

Sołectwa Świerklany Dolne
1. Marek Fajkis Street Workout Park ul. Piekarnicza 42 800,00 zł Rekomendowany 

do głosowania 
przez 
mieszkańców

2. Alojzy 
Paszenda

Kosze uliczne ul. Jankowicka
ul. Spacerowa

1 700,00 zł Odrzucony 
niespełnienia 
kryteriów 
formalnych** 

3. Alojzy 
Paszenda

Wodościeki ul. Jankowicka 25 750,00 zł Odrzucony 
niespełnienia 
kryteriów 
formalnych**

4. Alojzy 
Paszenda

Próg spowalniający ul. Jankowicka 782,00 zł Odrzucony 
niespełnienia 
kryteriów 
formalnych**

Sołectwa Świerklany Górna
1. Maria Orlik Wsparcie dla szkoły, 

przedszkola, 
stowarzyszeń i grup 
nieformalnych poprzez 
zakup sprzętu do 
organizacji wydarzeń 
w Gminie 

ul. Boryńska 48 053,12 zł Rekomendowany 
do głosowania 
przez 
mieszkańców

2. Piotr Wolak Park rekreacyjny ul. Bratkowa 34 140,00 zł Rekomendowany 
do głosowania 
przez 
mieszkańców

Sołectwa Jankowice
1. Tomasz Szaboń Zagospodarowanie 

terenu po byłym 
przedszkolu w 
Jankowicach na ul. 
Poprzecznej

ul. Poprzeczna 49 700,00 zł Rekomendowany 
do głosowania 
przez 
mieszkańców

2. Irena Szal Nowoczesny senior Galeria „Jan” 9 665,00 zł Rekomendowany 
do głosowania 

1



przez 
mieszkańców

* - przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie 
w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

** - odrzucony z powodu niespełnienia następujących kryteriów formalnych:
- brak załączonego do formularza obowiązkowego załącznika nr 3, tj. oświadczenia  

właścicieli nieruchomości na realizację projektu inwestycyjnego na ich nieruchomości

(zgodnie  z  § 2  ust.  6  oświadczenie  to  należy  złożyć  również  w przypadku  gdy  

właścicielem jest Gmina),

-  brak  załączonego  do  formularza  obowiązkowego  załącznika  nr  5,  tj.  mapki  z  

zaznaczeniem lokalizacji zadania,

- po weryfikacji w Referacie Spraw Obywatelskich i Ogólnych w załączniku nr 2, tj. 

„Lista  poparcia  ...”  w  ramach  złożonych  propozycji  projektowych”  stwierdzono,  

błędne pesele osób popierających,

- po weryfikacji w Referacie Spraw Obywatelskich i Ogólnych  w załączniku nr 2, tj. 

„Lista poparcia ...” w ramach złożonych  propozycji  projektowych” stwierdzono iż  

jeden popierający Pana inicjatywę nie  jest  zameldowany  na  pobyt  stały  lub  

tymczasowy na terenie sołectwa Świerklany Dolne,

- w formularzach nie zostały wypełnione wszystkie pola tj. 

- pole nr 2: Rodzaj zadania projektu, 

- pole nr 7: Skrócony opis zadania,

- pole nr 10: Sposób funkcjonowania projektu w przyszłości,

- pole nr 12: Załączniki do formularza zgłoszenia.


