
Uzasadnienie do ostatecznego wykazu propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 

 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania 
Kwota  

w zł 
Ocena Uzasadnienie 

1 Poidła dla ludzi 
 

75.000,00 Negatywna Negatywna ocena formalna.  
Projekt nie spełnia wymogów formalnych: brak danych autora projektu (nazwisko), 
błędny nr telefonu, niepełny adres zamieszkania, brak listy poparcia. 

2 Gra w butelkę – wydanie filmu na 
płycie DVD – montaż wersji 
serialowej – promocja pierwszego 
profesjonalnego filmu fabularnego w 
historii miasta Złotowa. 

75.000,00 Negatywna 
 

Pozytywna ocena formalna. 
Projekt nie spełnił wymogu merytorycznego, jakim jest realizacja zadania na 
terenie Gminy Miasto Złotów. W Formularzu zadania ustalonego w załączniku nr 
3 do uchwały nr XXVIII.228.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2021 
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2022, w części dotyczącej lokalizacji 
zadania, rozumianej jako (dokładny adres, względnie numer działki lub opis 
miejsca albo obszar na jakim ma być realizowane zadanie) wpisane zostało 
miasto Warszawa. Natomiast zgodnie z §7 ust. 4 ww. uchwały proponowane 
zadania mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Miasto Złotów. Wskazanie lokalizacji – Warszawa na realizację 
zgłoszonego zadania nie spełnia w ocenie komisji tego kryterium. 
Jednocześnie komisja stwierdziła, że proponowane zadanie nie spełnia wymogu 
celowości, gospodarności i racjonalności w wydatkowaniu środków publicznych. 

3 Wielki turniej rycerski i mural 
Andrzeja Karola Grudzińskiego 
Miejsce: Półwysep Rybacki w 
Złotowie.  
 

75.000,00 Pozytywna  Pozytywna ocena formalna i merytoryczna zadania.  

4 Parking przy ulicy Grochowskiego - 
zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców Złotowa. 

65 798,14 Negatywna 

 

Pozytywna ocena formalna. Negatywna ocena merytoryczna. 
Szacowane koszty realizacji zgłoszonego zadania, zostały zaniżone poprzez nie 
ujęcie przez autora projektu całkowitej powierzchni terenu przeznaczonego na 
budowę parkingu. Powierzchnia działek, na których planowany był do wykonania 
parking (7/7, 7/17, 8/8, 8/14 Obręb 88 miasta Złotów) wynosi odpowiednio: 7/7 - 
126 m2, 7/17 - 90 m2, 8/8 - 3 m2, 8/14 - 254 m2 = 473 m2. Natomiast z załączonego 
kosztorysu wynika, że do wyceny wykonania parkingu przyjęto 261,43 m2 
powierzchni, czyli o 211,57 m2 za mało. Powyższe powoduje, że przy 
uwzględnieniu brakującej powierzchni wartość zadania wzrośnie o 38.074,66 zł. 
Po zsumowaniu pozostałych kosztów: roboty ziemne, elementy ulic i wykonanie 
kanalizacji deszczowej, szacowany koszt całkowity realizacji zadania wyniesie 



103.872,80 zł i przekroczy wartość pojedynczego zadania o 28.872,80 zł. Jest to 
niezgodne z zapisami §8 uchwały nr XXVIII.228.2021 Rady Miejskiej w Złotowie 
z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2022, który 
mówi, że szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego zadania nie 
może przekroczyć kwoty 75.000,00 zł. 

5 Zatoka parkingowa przy ulicy 
Grochowskiego. 

23 113,94 Negatywna 

 

Pozytywna ocena formalna. Negatywna ocena merytoryczna. 
Teren, na którym autor zaplanował budowę zatoki parkingowej (działka nr 7/8 i 
8/15 obręb 88 miasta Złotów) jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Złotowa terenu położonego między ul. Grochowskiego a 
Mickiewicza (Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 
2007 r.), na którym wskazany teren jest przeznaczony na zieleń izolacyjną (ZI), i 
jest już ona urządzona. 

6 Zadbany Zwierzak 
5) Zakup karmy dla kotów wolno 
bytujących, bezdomnych i 
porzuconych . 

75.000,00 Pozytywna Pozytywna ocena formalna i merytoryczna zadania.  

7 Zatoka parkingowa przy ulicy 
Grochowskiego. 

23 113,94 Negatywna 

 

Pozytywna ocena formalna. Negatywna ocena merytoryczna. Formularz 
zgłoszeniowy zadnia identyczny jak projekt nr 5. 
Teren, na którym autor zaplanował budowę zatoki parkingowej (działka nr 7/8 i 
8/15 obręb 88 miasta Złotów) jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Złotowa terenu położonego między ul. Grochowskiego a 
Mickiewicza (Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 
2007 r.), na którym wskazany teren jest przeznaczony na zieleń izolacyjną (ZI), i 
jest już ona urządzona. 

8 Boisko do Crossmintona. 
  

75.000,00 Pozytywna Pozytywna ocena formalna i merytoryczna zadania.  

 

 

 

 


