
Ostateczna lista  nieuwzględnionych propozycji zadań w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2017 rok

Lp. Nazwa zadania Uwagi
negatywna)

1 Parking przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Złotowie ul. Grochowskiego 14 0 negatywna

2 Park linowy siatkowy z placem zabaw negatywna

3 Rewitalizacja terenu przy ul. Powstańców negatywna

4 Zagospodarowanie nieużytków miejskich 0 negatywna

5 ul. Kopernika 0 negatywna

6 pozytywna

Lokalizacja
Realizacja zadania 
inwestycyjnego na 

terenach GMZ

Szacunkowy 
koszt całkowity 

(brutto)

Weryfikacja formalna 
(pozytywna/

brak kosztów 
zadania, brak 

poparcia zgodnie z 
§2.2 uchwały

ul. Wioślarska 4 
w miejscu placu 

campingowego i pola 
namiotowego

85 000,00 zł
brak poparcia 
zgodnie z §2.2 

uchwały

ul. Powstańców nr dz. 
60/3, 59, 61, 62, 64/5 

obręb 91
100 000,00 zł

nie spełnia 
wymogów  §2.3 

uchwały 

na ulicach i skwerach 
miasta

brak kosztów 
zadania,brak lokalizacji, 
brak poparcia zgodnie z 

§2.2 uchwały

Odtworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie byłej 
kotłowni na ul. Kopernika

brak poparcia 
zgodnie z §2.2 

uchwały, zadanie 
jest ujęte w budżecie 

na rok 2016

Budowa kolorowego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 
w Złotowie

Przedszkole Nr 2 
działka 44/12

100 000,00 zł

negatywna ocena 
merytoryczna pod 

względem  §3 ust. 5 
pkt 7 uchwały
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7 ulica Norwida negatywna

8 negatywna

9 Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Boh. Westerplatte nr działki 117/5 negatywna

10 Muszla koncertowa w Parku Miejskim przy al. Piasta negatywna

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Złotowie od strony TESCO

10 000,00 zł

nie spełnia 
wymogów  §2.3 

uchwały,brak 
poparcia zgodnie z 

§2.2 uchwały

Edukacja w zakresie sprzątania po pupilach i wyrzucania 
papierosów do koszy.

Kontynuacja projektu "Małe rzeczy, wielkie sprawy"

cały obszar miasta 
Złotowa

57 000,00 zł

Nie jest to zadanie 
inwestycyjne - nie 
spełnia wymogów  

§2.4 uchwały

20 000,00 zł
brak poparcia 
zgodnie z §2.2 

uchwały

obszar parku od 
strony zbiegu ulic 

Nieznanego Żołnierza 
i 600-Lecia, w 

odległości 20 m od 
wymienionych ulic

150 000,00 zł
brak poparcia 
zgodnie z §2.2 

uchwały
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