Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego ds. Budżetu Obywatelskiego
We wtorek 15 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się drugie
posiedzenie Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski na 2014 rok. Jego głównym celem było
zatwierdzenie listy zadań, które zostaną poddane głosowaniu w ramach pierwszego budżetu
obywatelskiego Łomży. Podczas spotkania:

 Ewa Sznejder poinformowała o projektach zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego,
uwagach Konserwatora Zabytków, planowanej akcji informacyjnej oraz o dwóch wnioskach
dotyczących połączenia zgłoszonych zadań. Wnioskodawcy zaproponowali połączenie
następujących projektów:
- „Budowa chodników w ciągu szlaku komunikacji pieszej” przy ul. Polowej i M.C.
Skłodowskiej oraz „Alejka Marii Skłodowskiej–Curie – remont i modernizacja”
dotycząca chodnika łączącego ul. M. Skłodowskiej – Curie z osiedlem przy
ul. Dmowskiego w zadanie pod nazwą „Alejki Marii Curie-Skłodowskiej”
- „Światło przegania złoczyńców”, „Park dla ludzi, nie dla meneli”, „Bepieczny plac
zabaw”, zlokalizowane na terenie tzw. zielonym między ul. Wojska Polskiego 29,
ul. Dmowskiego 8, ul. Kaktusową i przedszkolem „Mały Artysta”, w zadanie pod
nazwą „Park dla ludzi, nie dla meneli”.
Zespół Koordynujący przychylił się do propozycji wnioskodawców.
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Obywatelskiego w roku 2014, Zespół Koordynujący stwierdził, iż żadne z tych zadań nie
będą
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utrzymania,

zarządzania,

pięlegnacji,

które w sposób istotny wpływałyby na obciążenia budżetu miejskiego. Majac powyższe na
uwadze, Zespół jednogłośnie postanowił, iż w karcie oceny zadania pominięta zostanie
kolumna 9 tj. „Zabezpieczenie w budżecie miasta funduszy na pokrycie kosztów
generowanych przez realizację zadania” gdyż żadne ze zgłoszonych zadań nie wygeneruje
w przyszłości kosztów istotnie obciążających wydatki bieżące związane z utrzymaniem,
zarządzaniem infrastruktury miejskiej.


Członkowie Zespołu Koordynującego, Naczelnik Marek Raszczyk oraz inspektor Adam
Szymański z Wydziału Inwestycji przedstawili wyniki oceny merytorycznej poszczególnych
zadań. Na jej podstawie Zespół Koordynujący zdecydował o odrzuceniu następujących
projektów:
- „Więcej miejsca do spaceru” w Parku Jana Pawła II – Miasto posada dokumentację na
modernizację Parku, która kompleksowo zmienia zagospodarownie Parku. Projekt

przewiduję przebudowę istniejących alejek jak też ich uzupełnienie nowymi, budowę
nowego oświetlenia parkowego, plac zabaw dla dzieci, toaletę, nowe nasadzenia –
projekt zieleni, miejsca do odpoczynku, fragment parku poświęcono Papieżowi JP IImiejsce zadumy. Propozycja przedstawiona do budżetu obywatelskiego nie jest
zgodna z w/w opracowaniem.

Nie jest zasadna budowa dodatkowych alejek,

które w przypadku pozyskania środków na rewitalizację Parku będzie trzeba
rozbierać.
- „Budowa ul. Piaskowej – I etap” - proponowane zadanie nie mieści się w kwocie
300 tys. zł, niemożliwe jest wykonanie tego zadania w tym roku ze względu na
konieczność opracowania dokumentacji technicznej. Ponadto inwestycja ta, zgodnie
z Programem Budowy Ulic, przewidziana jest do realizacji w 2016 roku.
- „Boisko do nauki i gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży”, zlokalizowane na
trawiastym terenie między wałami, za obecnym boiskiem tartanowym, w kierunku
ul. gen. Raganowicza (dawna Strzelnica) – inwestycja nie zmieści się na będącej
własnością Miasta działce. Realizacja przedmiotowego zadania musiałaby zostać
przeprowadzona na dwóch działkach z czego jedna z nich jest w chwili obecnej
w użytkowaniu wieczystym Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- „Łomżynskie sgraffito” na miejskiej kamienicy przy ul. Farnej – Konserwator
Zabytków nie wyraża zgody na realizację tego przedsięwzięcia, z uwagi na
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Zagospodarowania elewacji jednej kamienicy na tej pierzei Starego Rynku nie
można rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych, które są własnością prywatną.

 Pozostałe propozycje zostały zatwierdzone na listę zadań, które zostaną poddane
głosowaniu.

 W przypadku kilku zatwierdzonych zadań wniesiono następujące uwagi:
- „Ławki i kosze na śmieci” w Parku Jana Pawła II - pomimo posiadanej przez Miasto
dokumentacji na modernizację Parku, propozycja została zaakceptowana, gdyż ławki
i kosze będą do wykorzystania również przy realizacji wspomnianej inwestycji.
Wskazane byłoby aby kształt, wielkość itp. ławek, koszy był zgodny z posiadaną
dokumentacją.
- „Street Workout Park” - z trzech wskazanych przez wnioskodawców lokalizacji jedna
została odrzucona, ponieważ nie jest ona własnością miasta. Z pozostałych dwóch
wnioskodawcy mają wskazać jedną, która zostanie przedstawiona do głosowania.
- „Plac zabaw dla dzieci” przy ul. Kaznodziejskiej – w kosztorysie brakuje
wymaganego przepisami ogrodzenia, regulaminu oraz ławek i koszy na śmieci.

- „Psi Park dla psów w Łomży” na części terenu między ul. Zawadzką, Katyńską, Prusa
i Reymonta – sugerowana zmiana lokalizacji.
- „Punkt widokowy – miejsce spotkań” na terenie przy Domku Pastora – realizacja bez
miejsca na ognisko, które nie uzyskało aprobaty Konserwatora Zabytków..
- „Scena estradowa z zadaszeniem i akcesoriami” - po negatywnej opinii Konserwatora
Zabytków dotyczącej umieszczenia sceny na Starym Rynku wnioskodawca
zdecydował się zmienić lokalizacje ze Starego Rynku na Bulwary.

 Obecna na spotkaniu Jolanta Święszkowska, autorka propozycji lokalizacji na Starym
Rynku „Ławeczki filozofa Wincentego Lutosławskiego”, mimo zastrzeżeń Konserwatora
Zabytków, nie zgodziła się na zmianę lokalizacji swojej propozycji. Zespół Koordynujący
pomimo uwag Konserwatora Zabytków zakwalifikował zadanie do głosowania informując
jednocześnie w/w autorkę, iż w przypadku wyboru przez mieszkańców przedmiotowej
inwestycji i jednoczesnego podtrzymania przez Konserwatora negatywnej opinii na etapie
przygotowania jej do realizacji – inwestycja ta nie zostanie zrealizowana z przyczyn
obiektywnych, niezależnych od Miasta Łomża i zostanie pominięta – patrz § 4 ust 3 lit c
tiret drugi Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Po rozpoczęciu głosowania zmiana
lokalizacji inwestycji jest niedopuszczalna – patrz § 3 ust 5 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego.

 By nie ograniczać mieszkańcom możliwości wyboru zdecydowano się dopuścić na listę
wnioski, przy których były nieczytelne podpisy. W przypadku samego głosowania oddane
głosy będą musiały już być czytelne, karty oddane z nieczytelnym podpisem uznane zostaną
za głosy nieważne.

 Do regulaminu przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Zespół Koordynujący
rekomenduje wprowadzić zapis, by realizowane inwestycje były ogólnodostępne.
Lista obecności dostępna jest w załączeniu. Oprócz członków Zespołu w spotkaniu uczestniczyła
Jolanta

Święszkowska,

Obywatelskiego.
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