BUDŻET OBYWATELSKI 2018 – Lista wniosków zweryfikowanych negatywnie
Nr wniosku

Tytuł projektu i Wnioskodawca

Wartość
kosztorysowa
wniosku

Uzasadnienie

IR.4.2018

Chodnik i ścieżka rowerowa przy
ulicach Jana Samsonowicza
i Antoniego Hedy ps. „Szary”
Bogusław Kopyś

96.200,00

Brak zgody zarządcy drogi na realizację inwestycji. Dokonanie niezbędnych uzgodnień przy przebudowie pasa
drogowego oraz konieczność uzyskania odpowiednich opinii i zgód uniemożliwi realizację zadania w roku
bieżącym.

2

IR.6.2018

Zakup kompletnej instalacji
centralnego ogrzewania oraz montaż
CCW dla bloku Polna 3A
Milena Kępa

123.993,96

Rzeczywista wartość projektu, oszacowana na podstawie cen rynkowych, przekracza wielokrotnie kwotę
zaplanowaną na realizację zadań inwestycyjno-remontowych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wniosek nie
uwzględnia wszystkich kosztów realizacji zadania (związanych z pracami projektowymi i uzyskaniem
pozwolenia na budowę, robót budowlanych i montażowych) oraz niezbędnych zgód, uzgodnień oraz decyzji.
Brak możliwości realizacji wniosku w roku bieżącym.

3

IR.11.2018

Społeczność Solarna
Konrad Glibowski

128.000,00

Wniosek niekompletny – brak listy osób popierających zadanie. Wniosek nie został uzupełniony.

L.p.

1

4

IR.14.2018

„Ostrowieckie Centrum Inicjatyw
Obywatelskich otwarty inkubator
rozwoju” – czyli bezpłatne, wspólne
biuro ostrowieckich organizacji
pozarządowych.
Aneta Lewandowska

2.834,00

Zaproponowane do realizacji zadania w ramach projektu pokrywają się z działaniami realizowanymi przez
Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (CWISE).
CWISE zostało powołane przez Agencję Rozwoju Lokalnego, przy współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski,
w ramach realizacji Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na trenie gminy na lata 2015-2020, a jego misją
jest wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących
i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. Zakres
pomocy tej instytucji obejmuje m.in.: poradnictwo, szkolenia, seminaria, konsultacje, spotkania informatyczne
oraz udostępnienie zaplecza techniczno-lokalowego, gdzie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą
bezpłatnie korzystać ze stanowisk komputerowych oraz pomieszczeń usługowo-doradczych.
CWISE, zgodnie z uzyskaną informacją, oferuje możliwości związane z: wykorzystywaniem adresu do
korespondencji, własnej skrzynki na listy, odbieraniem korespondencji, udostępnianiem komputerów
z dostępem do Internetu, wykonywaniem wydruków, dostępem do konsultacji specjalistycznych (m.in. porady
prawne, księgowe, kadrowe, z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, marketingu i reklamy,
informatyki) realizowanych na bieżąco w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie. Ponadto dysponuje
pracownikami oddelegowanymi do obsługi CWISE/CAO (Centrum Aktywności Obywatelskiej )oraz umożliwia
korzystanie z sali konferencyjnej i szkoleniowej w CAO dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

5

IR.16.2018

„Hackerspace” - Publiczny warsztat dla
kreatywnych majsterkowiczów
Maciej Janicki

85.000,00

We wniosku nie podano szczegółowo zakresu prac i ich kosztów. Wniosek nie został uzupełniony.

6

ZP.3.2018

Polak Węgier dwa bratanki czyli tydzień
kultury węgierskiej
Konrad Glibowski

128.700,00

Wniosek niekompletny – brak listy osób popierających zadanie. Wniosek nie został uzupełniony. Wartość
kosztorysowa wniosku przekracza kwotę zaplanowaną w Budżecie Obywatelskim na realizację pojedynczego
projektu (56.250,00zł) w ramach pozostałych zadań.

