
 

Lista zadań odrzuconych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego  
Województwa Opolskiego na rok 2019 – III edycja 

 
SUBREGION obejmujący: Miasto Opole, powiat Opolski 

 

Lp. Tytuł zadania Treść uzasadnienia 
Zadanie 

Subregionalne/Powiatowe 

1 Zakątek kulturalny 

Zgodnie z § 2 ust. 6  oraz § 3 ust. 3 pkt 2) Regulaminu 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wniosek w wyniku 
oceny formalnej pozostawia się bez rozpatrzenia gdy  
szacunkowa wartość zadania jest niższa niż kwota 70 tys. zł 
przewidziana dla zadania o zasięgu subregionalnym.  
 

subregionalne 

2 

Poprawa bezpieczeństwa na 
drodze wojewódzkiej nr 423 
Przywory - Grotowice. Montaż 
odcinkowego pomiaru 
prędkości 

Zgodnie z § 2 ust. 11 pkt 2) Regulaminu Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego zgłoszenie uznawane jest za ważne, 
jeśli do zgłoszenia zostanie załączona prawidłowo wypełniona 
lista poparcia zawierająca wymaganą ilość podpisów, tj. 100 
podpisów -   do wniosku załączono formularze listy poparcia 
niezgodne z wzorem ustalonym przez Zarząd Województwa 
Opolskiego (wnioskodawca usunął z list poparcia klauzule  dot. 
obowiązku informacyjnego RODO dot. ochrony danych 
osobowych osób popierających projekt – 6 list zawierało 
niepełną treść, a z 6 usunięto całkowicie treść klauzuli), stąd  za 
nieważne uznano 12 list poparcia. 

subregionalne 

3 

Poprawa bezpieczeństwa na 
drodze wojewódzkiej nr 423 
Przywory - Grotowice. Budowa 
obwodnicy 

Zgodnie § 2 ust. 6 i § 3 ust. 3 pkt 2) Regulaminu 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego szacunkowa 
wartość zadania przewidziana dla zadania o zasięgu 
subregionalnym winna mieścić się w granicach kwot od 70 tys. 
zł do 150 tys. zł Wnioskodawca wskazał we wniosku, że na 
potrzebę przedsięwzięcia poniesiony zostanie koszt rzędu 
150 000 zł. W wyniku oceny merytorycznej projektu koszt 
realizacji oszacowany został przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Opolu na kwotę w granicach 800 tys. – 1,2 mln. zł.   Nadto 
należy wskazać, iż proponowane zadanie realizowane ma być 
nie tylko na mieniu Województwa Opolskiego, ale również na 
mieniu należącym do Gminy Opole.  

 

subregionalne  

 
SUBREGION obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski 

 

Lp. Tytuł zadania Treść uzasadnienia 
Zadanie 

Subregionalne/Powiatowe 

1 AKTYWNY SENIOR 

Zgodnie z § 2 ust. 9 i 13  Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego  wnioskodawca nie spełnia wymogów 
formalno-prawnych z uwagi na fakt, iż wniosek został złożony 
na niewłaściwym formularzu.  
Uchwałą nr 828/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 
27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Opolskiego wzoru formularza zgłaszania zadania do 
zrealizowania, wzoru listy poparcia oraz ustalenia punktów 
informacyjnych Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
wprowadzono nowy wzór formularza zgłaszania zadania w 
ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
wobec czego wzór formularza obowiązujący w poprzednich 
edycjach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego utracił 
ważność.  

powiatowe  

  
SUBREGION obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

 

Lp. Tytuł zadania Treść uzasadnienia 
Zadanie 

Subregionalne/Powiatowe 

1 
Z Buenos Aires do Krapkowic - 
krótka historia Tanga Argentino 

Zgodnie § 2 ust. 6  oraz § 3 ust. 3 pkt 2) Regulaminu 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wniosek w wyniku 
oceny formalnej pozostawia się bez rozpatrzenia gdy  
szacunkowa wartość zadania jest niższa niż kwota 70 tys. zł 
przewidziana dla zadania o zasięgu subregionalnym.  

subregionalne 



2  Sportowe maluchy 

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego zgłaszane zadania 
muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań 
i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa. 
Powyższe zadanie nie jest zadaniem własnym Województwa - 
jest zadaniem inwestycyjnym realizowanym nie na mieniu 
Województwa 

powiatowe  

 


