
                                                                                                                     
                                                                                                                Trzebnica, 9.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego powołanego na mocy Zarządzenia 
Nr 0050.100.2020 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 5 czerwca 2020 roku 
w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020.

§ 1

W dniach 15-22.06.2020 r. mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili następujące 
propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica:

1. Pomnik i grobowiec Dziecka Nienarodzonego.

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej brakującego odcinka ul. Polnej                      
w Trzebnicy wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

3. Budowa (utwardzenie i oświetlenie) chodnika prowadzącego do boiska 
wielofunkcyjnego w Marcinowie.

4. Boisko wielofunkcyjne (w Jaźwinach).
5. Rewitalizacja stawu w Szczytkowicach - budowa przystani rowerowo-

biegowej.

6. Remont i modernizacja toalet w szkole podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim.
7. Park kieszonkowy (posadzenie mini-parku przy ul. Czereśniowej).
8. "Zmniejsz dystans" - projekt budowy drogi asfaltowej łączącej Biedaszków 

Mały z Domanowicami.
9. Remont pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej                     

w Boleścinie.
10.Budowa toru rolkarskiego na terenie kompleksu boisk przy ul. Czereśniowej 

w Trzebnicy.

11.Rewaloryzacja terenu grodziska w Trzebnicy.

12.Ocalić od zapomnienia - cmentarz żydowski w Trzebnicy.
13.Remont toalet na Dworcu Kolejowym w Trzebnicy w wewnątrz budynku oraz 

pomiędzy dworcem a centrum przesiadkowym.
14.Interaktywna Edukacja w Żłobku i Przedszkolu "Multimedialny Maluch".
15.WspieraMY Seniorów 70+ - Bezpłatne Mobilne Profilaktyczne Badanie Krwi -

Mieszkańców Gminy Trzebnica powyżej 70 roku życia.

§ 2

W dniach 23-29.06.2020 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził 
weryfikację wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców propozycji zadań według 



kryteriów określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica,              
w tym w szczególności: złożenia wniosku na wskazanym do tego celu formularzu, 
zgodności z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych 
gminy, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodności z ustawą 
o finansach publicznych, możliwości technicznych i praktycznej realizacji zadania,
faktycznego kosztu realizacji oraz realizacji zadania na terenie stanowiącym 
własność Gminy Trzebnica oraz na terenie, do którego gmina posiada prawo 
dysponowania nieruchomością.

§ 3

1. Po przeprowadzonej pierwszej weryfikacji zgłoszonych zadań, Zespół stwierdził,                  

że następujące propozycje zadań nie spełniają warunków udziału w głosowaniu 

mieszkańców:

· Budowa toru rolkarskiego na terenie kompleksu boisk przy ul. Czereśniowej 

w Trzebnicy.

Powodem wykluczenia zaproponowanego zadania z kolejnego etapu jest nie 

spełnienie wymogu określonego w § 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Trzebnica 2020, zgodnie z którym propozycja zadania nie może

przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Tymczasem koszt omawianego zadania 

oszacowany został na min. 450 tys. zł. Tym samym nie spełnia ona wymogów 

do udziału w głosowaniu mieszkańców.

· WspieraMY Seniorów 70+ - Bezpłatne Mobilne Profilaktyczne Badanie Krwi -

Mieszkańców Gminy Trzebnica powyżej 70 roku życia.

Powodem wykluczenia tej propozycji zadania z kolejnego etapu – głosowania 

mieszkańców – jest nie spełnienie wymogu określonego w § 7 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020, zgodnie z którym nie będą 

uwzględniane propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż na formularzu 

zgłoszeniowym, o którym mowa w §3 ust. 2 oraz ust 5.

2. W terminie 30.06-6.07.2020 r. liderzy następujących propozycji poinformowani 
zostali o potrzebie uzupełnienia zadań:

· Budowa (utwardzenie i oświetlenie) chodnika prowadzącego do boiska 

wielofunkcyjnego w Marcinowie.

Lider projektu poproszony został o uzupełnienie informacji związanych                   

z RODO.

· Boisko wielofunkcyjne (w Jaźwinach).

Lider projektu poproszony został o uzupełnienie informacji na temat 

szacunkowych kosztów brutto zadania oraz o doprecyzowanie nazwy zadania 

wskazując miejscowość, w jakiej powstać miał zgłoszony projekt.



· Ocalić od zapomnienia - cmentarz żydowski w Trzebnicy.
Lider projektu poproszony został o wskazanie dokładnego nr działki,                   
na której miałoby zostać zrealizowane zgłoszone zadanie.

§ 4

Po ponownie przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych projektów (przewidzianej 

na okres 7-13.07.2020 r.), Zespół stwierdza, że następujące propozycje zadań 
spełniają warunki udziału w głosowaniu mieszańców:

1. Pomnik i grobowiec Dziecka Nienarodzonego.

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej brakującego odcinka ul. Polnej                      

w Trzebnicy wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.
3. Budowa (utwardzenie i oświetlenie) chodnika prowadzącego do boiska 

wielofunkcyjnego w Marcinowie.

4. Boisko wielofunkcyjne (w Jaźwinach).
5. Rewitalizacja stawu w Szczytkowicach - budowa przystani rowerowo-

biegowej.

6. Remont i modernizacja toalet w szkole podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim.
7. Park kieszonkowy (posadzenie mini-parku przy ul. Czereśniowej).
8. "Zmniejsz dystans " - projekt budowy drogi asfaltowej łączącej Biedaszków 

Mały z Domanowicami.

9. Remont pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej                     

w Boleścinie.
10.Rewaloryzacja terenu grodziska w Trzebnicy.

11.Ocalić od zapomnienia - cmentarz żydowski w Trzebnicy.
12.Remont toalet na Dworcu Kolejowym w Trzebnicy w wewnątrz budynku oraz 

pomiędzy dworcem a centrum przesiadkowym.
13.Interaktywna Edukacja w Żłobku i Przedszkolu "Multimedialny Maluch".

§ 5

Wymieniona w § 4 lista zadań, które spełniają warunki udziału w głosowaniu 
mieszkańców, wpisana zostanie do załącznika nr 2 do Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego – karty do głosowania, która udostępniona zostanie mieszkańcom 
zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020. 

§ 6

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji na stronie www.trzebnica.pl w zakładce 
„Budżet Obywatelski”.



Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:

· Przewodniczący Zespołu - Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima

………………………………………………………….

· Sekretarz Zespołu - Sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak

………………………………………………………….

· Naczelnik Wydziału Promocji - Jakub Szurkawski

………………………………………………………….

· Podinspektor w Wydziale Promocji - Marcin Sikora

………………………………………………………….

· Skarbnik Gminy Trzebnica – Barbara Krokowska

………………………………………………………….

· Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego - Zbigniew Zarzeczny

………………………………………………………….

· Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki - Joanna Bębenek 

………………………………………………………….

· Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Anna Kapera

………………………………………………………….

· Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego – Marcin Wojtaśkiewicz

………………………………………………………….


