Lista projektów proponowanych do odrzucenia na etapie weryfikacji formalnomerytorycznej
Lp.

1.

2.

Nazwa projektu

Elektryfikacja ROD
"Ziemia Bielska" to
rozwój ogrodu dla
pokoleń

Plac zabaw przy ul.
Warzywnej

Lokalizacja

Rodzinne Ogródki Działkowe

ul. Warzywna

Szacunkowy koszt
projektu

154 000,00

250 000,00

Uwagi zespołu opiniującego
Projekt w proponowanym kształcie jest niemożliwy do
realizacji, na terenie wskazanym przez wnioskodawcę.
Tereny Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) są w
wieczystym użytkowaniu. Miasto nie może inwestować na
tego rodzaju gruntach. Zgodnie z panującymi zasadami,
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pomimo, że jest
właścicielem, jednak nie ma żadnych praw i obowiązków do
gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Wszystkie
prawa i obowiązki leżą po stronie wieczystego użytkownika.
Zaproponowano w tej sprawie inne rozwiązanie. Zadanie to
jest możliwe do realizacji w myśl art. 17 ust. 1 Ustawy o
rodzinnych ogródkach działkowych z dnia 13.12.2013r. w
formie dotacji udzielanej z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
Złożony projekt koliduje z planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego. Teren, który
wnioskodawca wskazuje jest przewidziany pod drogę
publiczną, natomiast w drugiej części wskazanej
nieruchomości działka położona jest poza granicami miasta
Bielsk Podlaski i jest własnością Gminy (Wiejskiej) Bielsk
Podlaski.

3.

4.

Droga dojazdowa 2241

droga osiedlowa nr geodezyjny
2241

Bielski Akcelerator
Społecznej Aktywności - BASA

Razem:

28 000,00

Częściowo inwestycja zlokalizowana jest na gruncie
niemiejskim, będącym w wieczystym użytkowaniu
spółdzielni mieszkaniowej. Zgodnie z § 1 ust. 4 załącznika do
Uchwały Nr X/85/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25
sierpnia 2015r. zadanie to nie może być zrealizowane w
ramach budżetu obywatelskiego.

29 200,00

Zdaniem członków zespołu opiniującego zaproponowany
projekt jest ze względu na przedstawioną specyfikację
kosztów zadaniem wieloletnim, przekraczającym rok
budżetowy 2016. Zadanie to mimo, iż przedstawiona kwota
dotyczy 2016r., będzie generować koszty w latach
następnych, np. dodatkowe koszty osobowe związane z
funkcjonowaniem BASA przez wiele lat. Ponadto we
wniosku brak jest wymienionej lokalizacji planowanego
zadania i wymaganej zgody Zarządzającego, zgodnie
z przytoczoną na wstępie uchwałą. Miasto Bielsk Podlaski
pomaga organizacjom pozarządowym w różny sposób,
między innymi poprzez dofinansowanie zlecanych zadań
własnych. W związku z tym projekt nie powinien być
przyjęty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na
2016r.

461 200,00

