
ZARZĄDZENIE NR 107/2019
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu projektów, które będą poddane konsultacjom 
społecznym z mieszkańcami gminy Barcin w ramach projektu pn. „Budżet 

obywatelski w gminie Barcin w 2020 roku” oraz wyznaczenia lokali do głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)1) oraz § 14 Załącznika Nr 1 do uchwały 
Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad 
budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 5 kwietnia 2019 r., 
poz. 2147)

zarządza się, co następuje:
§ 1. Konsultacjom społecznym poddane są pozytywnie zweryfikowane projekty 

zgłoszone do budżetu obywatelskiego na obszarze miasta Barcin i sołectwa 
Piechcin, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Lista projektów negatywnie zweryfikowanych wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wyznacza się lokale do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy Barcin na obszarze miasta Barcin i Sołectwa 
Piechcin w sprawie realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin 
w 2020 roku”, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 2 do 
15 września 2019 r.

2. Głosować można drogą elektroniczną w następujący sposób:

a) poprzez dedykowaną stronę internetową – http://barcin.konsultacjejst.pl/budzet-
obywatelski.

b) w dowolnie wybranym punkcie do głosowania.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. Budżetu 
Obywatelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309
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Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu  
pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2020 roku” 

 

Miasto Barcin 

 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 
Szacunkowy koszt 

realizacji brutto 
Uzasadnienie 

1.  

Rewitalizacja skweru na działce 

nr 94 obręb 1 miasta Barcin i 

regeneracja trawników 

skrzyżowanie ul. Św. 

Wojciecha i ul. Żnińskiej 
106.000,00 

Projekt został pozytywnie zweryfikowany w pełnym zakresie. Został prawidłowo 

wyceniony, jest wykonalny technicznie i uwzględnia wszystkie koszty związane z jego 

realizacją. 

2.  

Festyn Rodzinny połączony z 

wystawą starych samochodów i 

motocykli 

Park Wolności 26.190,00 

Projekt został pozytywnie zweryfikowany w pełnym zakresie. Został prawidłowo 

wyceniony, jest wykonalny technicznie i uwzględnia wszystkie koszty związane z jego 

realizacją. 

3.  

Sympatyczna Olimpiada - edycja 

3 

Zespół Szkół w Barcinie 

Miejski Dom Kultury w 

Barcinie 

Barciński Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 

18.000,00 

Projekt został pozytywnie zweryfikowany w pełnym zakresie. Został prawidłowo 

wyceniony, jest wykonalny technicznie i uwzględnia wszystkie koszty związane z jego 

realizacją. 

4.  

Siłownia pod 

chmurką dla 

małych i dużych 

Część działki 

81/43 położonej w 

miejscowości 

Barcin (obręb 

ewidencyjny nr 4), teren 

zielony przy basenie 

70.000,00 

Projekt został pozytywnie zweryfikowany w pełnym zakresie. Został prawidłowo 

wyceniony, jest wykonalny technicznie i uwzględnia wszystkie koszty związane z jego 

realizacją. 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 107/2019  

Burmistrza Barcina 

z dnia 07.08.2019 r. 
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5.  
Aktywny Senior - Żyć się chce 

Miejski Dom Kultury 

Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy Barcin 

Hala Widowiskowo - 

Sportowa 

241.700,00 

Decyzją zespołu ds. budżetu obywatelskiego wprowadzono następujące zmiany na 

etapie oceny formalno – merytorycznej: 

1. Wyłączono z projektu zadania o charakterze inwestycyjnym: Zakup i 

instalacja 3 kurtyn wodnych o wartości 16.000,00 zł oraz zakup i instalację 

piaskownicy z ławeczkami o wartości 20.800,00 zł. Są to zadania o 

charakterze inwestycyjnym i nie mieszczą się w projekcie, który ma charakter 

kulturalno – rozrywkowy. 

2. Wyłączono z projektu konkursy o wartości 3.500,00 zł i małe granty o 

wartości 4.000,00 zł, gdyż zakres tych zadań jest określony mało precyzyjnie. 

3. Wyłączono przygotowanie Informatora dla Seniorów o wartości 1.000,00 zł 

ze względu na zbyt niską kwotę na to zadanie. 

W/w zadania są niezgodne z § 11 ust. 3 i 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w 

Gminie Barcin. 

Wartość projektu uległa zmniejszeniu z kwoty 286.998,00 zł do 241.700,00 zł. 

Razem wartość projektów 461.890,00  

Limit w budżecie obywatelskim 380.000,00  

 

 

Sołectwo Piechcin 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 
Szacunkowy koszt 

realizacji brutto 
Uzasadnienie 

1.  

1. Jaśniej - bezpieczniej! 

Doświetlenie osiedla w 

Piechcinie  

2. Bramki zraszające - sposób na 

upały 

1. ul. Okrężna 1a, ul. 

Skalników 1, 3, ul. 

Dworcowa 

2. Park 100-lecia, plac 

przy basenie lub Orliku 

69.995,00 

Projekt został pozytywnie zweryfikowany w pełnym zakresie. Został prawidłowo 

wyceniony, jest wykonalny technicznie i uwzględnia wszystkie koszty związane z jego 

realizacją. 

2.  

Defibrylatory w sołectwie 

Piechcin. Czuje się bezpiecznie 

Obiekty na terenie 

Piechcina 
12.979,00 

Projekt o początkowej wartości 33.592,00 zł zakładał zakup defibrylatorów na terenie 

całej gminy. Ponieważ projekt powinien dotyczyć obszaru na którym został zgłoszony 

– czyli obszaru sołectwa Piechcin Zespół ds. budżetu obywatelskiego na etapie oceny 

projektu dokonał następujących zmian: 

1. Zmienił nazwę projektu z „Defibrylatory w mojej gminie. Czuję się 
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bezpiecznie” na „Defibrylatory w sołectwie Piechcin. Czuje się bezpiecznie”. 

2. Zmniejszył zakres projektu co do ilości defibrylatorów co zmniejszyło wartość 

projektu do 12.979,00 zł. 

W/w zmiany wynikają z § 4 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Gminie 

Barcin. 

3.  
Boisko naszych marzeń ul. Pałacowa, Piechcin 76.000,00 

Na etapie oceny formalno – merytorycznej zwiększono wartość projektu z uwagi na 

niedoszacowanie kosztów oświetlenia boiska z kwoty 70.000,00 do 76.000,00 zł. 

W/w zmiana wynika z § 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Gminie Barcin. 

Razem wartość projektów 158.974,00  

Limit w budżecie obywatelskim 76.000,00  
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Wykaz negatywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu  
pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2020 roku” 

Sołectwo Piechcin 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 
Szacunkowy 

koszt realizacji 
brutto 

Uzasadnienie odrzucenia zgłoszenia 

Podstawa z 
Załącznika Nr 1 do 

Uchwały Nr 
VI/64/2019 

Uzasadnienie 

1. 
Modernizacja placu zabaw w 
Parku 100-lecia w Piechcinie 

ul. 11-go Listopada, 
Piechcin, Park 100-

lecia 
56.127,90 

§11 ust. 3 Regulaminu 
(zał. nr 1 do  

w/w uchwały) 

W miejscu wskazanym przez wnioskodawcę 
jest realizowany projekt z poprzedniej edycji 

budżetu obywatelskiego pn. „Skaczę bo 
lubię”. Pozostała część parku objęta jest 

okresem trwałości innego projektu 
realizowanego z udziałem środków UE i nie 

można dokonywać tam żadnych zmian. 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

 Nr 107/2019 z dnia 07.08.2019 r. 
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Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Nr 107/2019  

Burmistrza Barcina 

z dnia 07.08.2019 r.  
 

 

LP NAZWA LOKALU/ADRES 
TERMIN 

GŁOSOWANIA 

GODZINY 

GŁOSOWANIA 

Obszar Konsultacji – MIASTO BARCIN 

1  

Urząd Miejski w Barcinie 

ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 

02.09 – 13.09.2019r. 

( z wyłączeniem 

sobót i niedziel) 

9.00 – 17.00 

2  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Stanisława Krzysia w Barcinie 

ul. Plac 1 Maja 8, 88-190 Barcin 

02.09 – 13.09.2019r. 

( z wyłączeniem 

sobót i niedziel) 

9.00 – 17.00 

Obszar konsultacji – SOŁECTWO PIECHCIN 

3  
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Piechcinie, ul. 11 Listopada 1C, 

88-192 Piechcin 

02.09 – 13.09.2019r. 

( z wyłączeniem 

sobót i niedziel) 

9.00 – 17.00 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Gminie Barcin stanowiącym

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin zespół ds. budżetu

obywatelskiego dokonuje weryfikacji zgłoszonych projektów, podejmuje decyzję o

odrzuceniu realizacji zadania, która jest zatwierdzana przez Burmistrza Barcina. Zgodnie z

§ 14 Regulaminu informacja ta podawana jest do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zarządzenie jest zasadne.
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