LISTA ZADAŃ NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
Kod

Tytuł

Skrócony opis

1.

MBO-0115/W/22

Eko Pola Żywca - lecznicza strefa
antysmogowa wokół Szpitala Żywiec:
ogród z tężnią solankową, łąka
kwietna, ławki solarne oraz tablice
edukacyjne.

2.

MBO-0122/W/22

Kołem po Śląsku - darmowy przewóz
rowerów i hulajnóg

Zadanie obejmować będzie zagospodarowanie terenów
zielonych wokół Szpitala Żywiec w celu stworzenia dla
lokalnej społeczności, w tym pacjentów Szpitala, miejsca
wolnego od smogu. Zbudowanie tężni solankowej,
postawienie ławek solarnych, zasianie łąki kwietnej, tzw.
smogówki, jak również zwiększenie nasadzień (w tym
drzew i krzewów) w całości skomponuje ekostrefę, która
oprócz funkcji leczniczych będzie mieć charakter
proekologiczny, zwiększając tym samym świadomość
ekologiczną jak i zdrowotną odwiedzających, dzięki
umieszczonym wzdłuż ścieżek tablicom informacyjnym.
Dodatkowo, planowane jest wyodrębnienie miejsc na
stojaki rowerowe, co ma na celu promowanie aktywnego
spędzania czasu i dążenia do eliminacji emisji spalin.
Bezpłatny przewóz roweru lub niezłożonej i nie
umieszczonej w pokrowcu hulajnogi w pociągach Kolei
Śląskich i PolRegio realizujących przewozy kolejowe w
woj. śląskim to pomysł na promowanie ekologicznej
formy transportu. Projekt rozpocznie się 01.01.2022 r. i
potrwa do wyczerpania puli dostępnych środków (w
ramach przyznanego budżetu), jednak nie dłużej niż do
końca roku kalendarzowego w którym projekt ten jest
realizowany. Projekt polega na tym, że: 1) w weekendy
(od godz 15:00 w piątek do godz 24.00 w niedzielę) oraz
w dni ustawowo wolne od pracy do zakupionego i
ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługiwać
będzie bezpłatny przewóz 1 roweru w ramach dostępnej
puli miejsc w danym składzie kolejowym, 2) 7 dni w
tygodniu do zakupionego i ważnego biletu
jednorazowego na przejazd przysługiwać będzie
bezpłatny przewóz 1 niezłożonej i nie umieszczonej w
pokrowcu hulajnogi.

3.

MBO-0137/W/22

Ekologiczny plac zabaw z ogrodem
sensorycznym przy Opactwie
Cysterskim w Rudach.

Lp.

Opactwo Cystersów w Rudach jest jedną z
najpopularniejszych atrakcji turystycznych Krainy Górnej
Odry i województwa śląskiego. Obiekt znajduje się na
Południowo-zachodnim szlaku cystersów i przyciąga

Szacunkowy Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
koszt
zadania
993 500,00
Działki nr 9330/4, 9319/4, 12466 nie stanowią
własności ani użytkowania wieczystego
Województwa (własność Powiatu Żywieckiego).
Zgłoszone zadanie nie spełnia podstawowego
warunku regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego
mówiącego o rozdz. 3 paragraf 3 ust.9 o tym, że:
„zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie
na mieniu Województwa w zakresie
nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych”.
Weryfikowany wniosek nie spełnia ww. paragrafu
regulaminu i zostaje opiniowany negatywnie.
50 000,00
Zgodnie z Rozdziałem 3 § 3 ust. 6 pkt 3 Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego „Zgłaszane zadania nie
mogą dotyczyć organizacji kolejnej edycji
wydarzenia cyklicznego, przy czym za wydarzenie
cykliczne uznaję się takie, którego zakres i zasięg
oddziaływania był, co najmniej raz realizowany w
ramach poprzednich edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego”.
Po weryfikacji założeń do zadania pn. „Kołem po
Śląsku - darmowy przewóz rowerów i hulajnóg”
zgłoszonego w ramach IV edycji MBO WSL
stwierdza się, że oceniane zadanie wpisuje się w
ww. cykliczność i byłoby kolejną edycją zadania
realizowanego obecnie (tj. w ramach III edycji MBO
WSL pn. „Kołem po Śląsku”). Ponadto bezpłatny
przewóz roweru lub niezłożonej i nieumieszczonej w
pokrowcu hulajnogi miałby dotyczyć pociągów
spółek: Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz POLREGIO
S.A., co w przypadku POLREGIO S.A. w znacznym
stopniu utrudniałoby realizację zadania, gdyż
pociągi Spółki wyjeżdżają poza obszar województwa
śląskiego. Mając na uwadze powyższe zadanie
zostaje ocenione negatywnie.
50 000,00
Działka nr 114/5 nie stanowi własności ani
użytkowania wieczystego Województwa (własność
Gminy Miasta Kuźnia Raciborska). Zgłoszone
zadanie nie spełnia podstawowego warunku
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Lp.

Kod

Tytuł

4.

MBO-0139/W/22

Wodne Warsztaty Ekologiczne

5.

MBO-0138/P1/22 BO liczy się życie! Zakup i montaż
defibrylatorów AED w powiecie
bielskim, cieszyńskim, żywieckim i
Bielsku-Białej.

Skrócony opis
rzesze turystów z kraju i zza granicy. Opactwo jest też
sercem Rud, dzięki dobrej infrastrukturze (duży parking) i
otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe jest uwielbiany na wędrówki piesze i
przejażdżki rowerowe m.in. przez rodziny z dziećmi.
Stworzenie ekologicznego placu zabaw, tuż przy
kompleksie pocysterski dopełni ofertę turystyczną dla
odwiedzających wizytówkę Regionu. Funkcjonujący przy
Opactwie plac zabaw jest zbyt mały i niewystarczający
przy dużym natężeniu odwiedzających. Miejsce w którym
znajduje się plac zabaw na ogromny potencjał
ekologiczny i może być bardzo atrakcyjny również na
najmłodszych turystów i ich rodziców.
Celem zadania jest organizowanie zajęć ekologicznych
przy/na wodzie, aby uczestnicy uzyskali wiedzę o
prawidłowych zachowaniach ekologicznych oraz o faunie
i florze występującej na wodzie. Kierowany jest do
zainteresowanych mieszkańców (dzieci i ich rodziców)
województwa śląskiego. Planuje się uzyskać pozytywny
rezultat pro-ekologiczny ( a także pro sportowy i
prozdrowotny) poprzez zainteresowanie mieszkańców
województwa śląskiego zachowaniami proekologicznymi.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego
mówiącego o rozdz. 3 paragraf 3 ust.9 o tym, że:
„zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie
na mieniu Województwa w zakresie
nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych”.
Weryfikowany wniosek nie spełnia ww. paragrafu
regulaminu i zostaje opiniowany negatywnie.

48 500,00

Defibrylator AED to sprzęt medyczny analizujący rytm
49 000,00
serca, wyłapując nieprawidłowości w pracy serca
podejmuje decyzje o konieczności defibrylacji, czyli
impulsie elektrycznym przywracającym prawidłowy rytm.
Zadaniem AED jest unormowanie migotania komór serca.
W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia,
w połączeniu z prowadzoną resuscytacją krążeniowo oddechową, jest jedynym sposobem na uratowanie życia.
Zadanie polega na zakupie i montażu defibrylatorów
AED, które wymiernie wpłyną na zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego.

Zadanie zgłoszone w puli EKO nie ma
dominującego charakteru ekologicznego – samo
poznanie flory i fauny nie jest działaniem
ekologicznym, a tym bardziej nie wpływa na
poprawę środowiska. W związku z tym zadanie nie
spełnia przesłanki § 3 ust. 3 pkt 1-2 Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego.
Zgodnie § 3 pkt 8 Regulaminu MBO: Do
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego nie
mogą być zgłaszane zadania nieinwestycyjne (tzw.
zadania miękkie), które zakładają wyłącznie wydatki
przeznaczone na zakupy sprzętu lub doposażenia.
Wydatki na doposażenie lub sprzęt mogą być
ponoszone wyłącznie pod warunkiem ich celowości i
niezbędności dla realizacji zadania. Maksymalna
wysokość pojedynczego wydatku na zakup
doposażenia lub sprzętu w zadaniach
nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 10.000 zł.
Zakup defibrylatorów, ich montaż i promocja
stanowią całość zadania. W tej sytuacji ww. projekt
przekracza wartość jednostkową 10.000 zł i stanowi
wydatek o charakterze inwestycyjnym. Zadania
inwestycyjne muszą posiadać szczegółową
lokalizację zadania, a co za tym idzie, zgłaszający
powinien przekazać zgodę władającego obiektem
lub terenem na realizację zadania.
Zgodnie § 3 pkt 9 Regulaminu MBO: Zgłaszane
zadania o charakterze inwestycyjnym lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane, wyłącznie
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Szacunkowy
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zadania

6.

MBO-0049/P2/22 DZIECI RATUJĄ - WSZYSCY
ZYSKUJĄ

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
106 700,00
planuje realizację zadania obejmującego edukację dzieci
przedszkolnych
oraz wczesnoszkolnych z zakresu rozpoznania stanu
zagrożenia życia u bliskiej osoby oraz odpowiednie
zabezpieczenie do
czasu dodarcia służb ratowniczych. Obecnie edukacja z
zakresu udzielania pierwszej pomocy rozpoczyna się na
etapie 4/5
klasy szkoły podstawowej. Nasz program, że już pięcio
letnie dziecko potrafi bezproblemowo udzielić pomocy
osobie
dorosłej. Gdy w grę wchodzi ludzkie życie, liczy się każda
sekunda do jak najszybszego udzielenia pomocy. A
pamiętajmy, że
szybkie rozpoznanie stanu zagrożenia życia i udzielenie
pierwszej pomocy ogromnie zmniejsza
prawdopodobieństwo
Nagłego Zatrzymania Krążenia.

7.

MBO-0128/P2/22 Historia naszego regionu zagospodarowanie terenów „Ronda
Powstań Śląskich” u zbiegu ulic

Zadanie polegające na zagospodarowaniu terenów
Ronda Powstań Śląskich u zbiegu ulic Zdrojowej,
Sznelowiec i Cieszyńskiej w Pszczynie (rondo wraz z

250 000,00

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
na mieniu Województwa, w zakresie
nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych. W ocenie
Departamentu NZ wskazane zadanie jest zadaniem
inwestycyjnym, nie jest realizowane na mieniu
Województwa Śląskiego i nie może być
finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Wnioskodawca dokonał błędnej klasyfikacji zadania
jako inwestycyjne (twarde). Proponowane w ramach
realizacji zadania interwencje (szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy) wskazują na nieinwestycyjny
(tzw. miękki) typ zadania. Szacunkowy koszt
realizacji zadania zakłada wyłącznie wydatki
przeznaczone na zakup sprzętu oraz doposażenia,
co jest niezgodne z zapisami Rozdziału 3 § 3 ust. 8
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, tj.: „Do
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego nie
mogą być zgłaszane zadania nieinwestycyjne (tzw.
zadania miękkie), które zakładają wyłącznie wydatki
przeznaczone na zakupy sprzętu lub doposażenia
(...).” Ponadto Wnioskodawca przewiduje zakup
quada z przyczepą o wartości 53 000 zł. Tym
samym zadanie nie spełnia kryteriów wymienionych
w Rozdziale 3 § 3 ust. 8 Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego, tj.: „(...) Maksymalna
wysokość pojedynczego wydatku na zakup
doposażenia lub sprzętu w zadaniach
nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 10 000 zł.”
Poza tym szacunkowy koszt realizacji
przedmiotowego zadania wynosi 106 700 zł, co jest
niezgodne z zapisami Rozdziału 2 § 2 ust. 6 pkt 2)
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, tj.:
„Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez
mieszkańców w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego nie może być niższa niż 20 000 zł;
(...) 2) w przypadku zadań nieinwestycyjnych nie
może być wyższa niż 50 000 zł.”
Lokalizowanie tablic informacyjnych w rejonie
skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu stwarza
bezpośrednie zagrożenie uczestników ruchu
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Tytuł
Zdrojowej, Sznelowiec i Cieszyńskiej
w Pszczynie poprzez stworzenie
ogólnodostępnej ścieżki edukacyjnohistorycznej.

8.

MBO-0129/P2/22 Zwiększenie bezpieczeństwa na
Zbiorniku Łąka poprzez zakup
motorowej łodzi ratunkowej
przeznaczonej do ratowania ludzi i
zwierząt.

9.

MBO-0141/P2/22 BO liczy się życie! Zakup i montaż
defibrylatorów AED w Tychach i
powiecie bieruńsko-lędzińskim.

Skrócony opis

Szacunkowy
koszt
zadania

terenami przyległymi, mieszczącymi się w pasie drogi
wojewódzkiej nr 939). Utworzenie ścieżki edukacyjnohistorycznej upamiętniającej Powstania Śląskie wraz z
elementami małej architektury nawiązującej do historii
naszego regionu (w pobliskim parku rozpoczęło się I
Powstanie Śląskie mające na celu przyłączenie Górnego
Śląska do Polski). Ponadto zagospodarowanie terenów
zielonych wokół przedmiotowego ronda poprzez
nasadzenia roślinności, tak aby całość tworzyła spójną,
przemyślaną przestrzeń, w tym przystosowaną do osób z
niepełnosprawnościami. Głównym celem przedsięwzięcia
jest wzmocnienie świadomości historycznej mieszkańców
śląska i budowanie tożsamości narodowej oraz
regionalnej.
Planuje się zakupić łódź ratowniczą z tworzywa HDPE z
186 400,00
silnikiem zaburtowym o mocy 80km oraz niezbędnym
wyposażeniem do
podejmowania działań ratowniczych i poszukiwawczych.
Sprzęt wykorzystywany będzie przy bezpośrednim
zagrożeniu życia
i zdrowia ludzkiego oraz występujących coraz częściej
klęskach żywiołowych. Dodatkowo zwiększy się
bezpieczeństwo osób
korzystających z żaglówek i innego sprzętu wodnego.
Małe zanurzenie łodzi i
trwała konstrukcja kadłubu pozwoli podpłynąć praktycznie
w każde miejsce zbiornika wraz całą długością linii
brzegowej i podjąć niezbędne działanie.
Defibrylator AED to sprzęt medyczny analizujący rytm
49 000,00
serca, wyłapując nieprawidłowości w pracy serca
podejmuje decyzje o konieczności defibrylacji, czyli
impulsie elektrycznym przywracającym prawidłowy rytm.
Zadaniem AED jest unormowanie migotania komór serca.
W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia,
w połączeniu z prowadzoną resuscytacją krążeniowo oddechową, jest jedynym sposobem na uratowanie życia.
Zadanie polega na zakupie i montażu defibrylatorów
AED, które wymiernie wpłyną na zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego.

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
drogowego. Wzmożony ruch pieszych w miejscach
lokalizacji tablic informacyjnych może prowadzić do
rozpraszania uwagi kierujących pojazdami
mechanicznymi oraz rowerzystów, a w konsekwencji
doprowadzać do kolizji lub wypadków.
Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej nie związanej z drogą
przyczyniłoby się do trwałego zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego, co jest
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa (§ 3
ust. 26 pkt 1 Regulaminu MBO).

Zgłoszone zadanie nie spełnia podstawowego
warunku regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego
mówiącego w rozdz. 3 paragraf 3 ust.9 o tym, że:
„zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie
na mieniu Województwa w zakresie
nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych”.
Weryfikowany wniosek nie spełnia ww. paragrafu
regulaminu, w związku z czym zostaje opiniowany
negatywnie.
Zgodnie § 3 pkt 8 Regulaminu MBO: Do
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego nie
mogą być zgłaszane zadania nieinwestycyjne (tzw.
zadania miękkie), które zakładają wyłącznie wydatki
przeznaczone na zakupy sprzętu lub doposażenia.
Wydatki na doposażenie lub sprzęt mogą być
ponoszone wyłącznie pod warunkiem ich celowości i
niezbędności dla realizacji zadania. Maksymalna
wysokość pojedynczego wydatku na zakup
doposażenia lub sprzętu w zadaniach
nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 10.000 zł.
Zakup defibrylatorów, ich montaż i promocja
stanowią całość zadania. W tej sytuacji ww. projekt
przekracza wartość jednostkową 10.000 zł i stanowi
wydatek o charakterze inwestycyjnym.
Zadania inwestycyjne muszą posiadać szczegółową

4

Lp.

Kod

Tytuł

Skrócony opis
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zadania

10. MBO-0084/P3/22 Poprawa bezpieczeństwa
odwiedzających Rudy w ciągu drogi
wojewódzkiej DW 919

Rudy są jedną z najpopularniejszych miejscowości pod
271 680,00
względem atrakcji turystycznych Krainy Górnej Odry i
całego Województwa Śląskiego. Miejscowość każdego
dnia przyciąga rzesze turystów, pielgrzymów i
rowerzystów. Budowa nowego przejścia dla pieszych
wyposażonego w sygnalizację świetlną wzbudzoną wraz
z inteligentnym system monitorowania i zmniejszania
prędkości, znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu przy wjeździe do Rud od
strony Gliwic na DW 919. W tym miejscu jest to jedyna
opcja poprawiająca bezpieczeństwo lokalnych
mieszkańców, pielgrzymów i turystów poprzez
ograniczenie nadmiernej prędkości ruchu
samochodowego. Dodatkowo po dwóch stronach drogi
zostanie zbudowany chodnik do 5 metrów długości z
każdej strony wraz z montażem barierki chodnikowej
rurowej oraz z uwzględnieniem drożności rowów
przebiegających wzdłuż drogi.

11. MBO-0087/P4/22 Nowoczesne, ledowe, dwupunktowe
doświetlenie obszaru istniejących
przejść dla pieszych, za pomocą
lamp o specjalnych cechach
oświetleniowych, w ciągu drogi
wojewódzkiej NR 907 w Tworogu,
Koszęcinie i w Boronowie.

Doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED to z
daleka wyraźnie widoczna informacja dla kierowcy, że
pieszy znajduje się w pobliżu lub na przejściu dla
pieszych. Doświetlenie LED poprawia widoczność
pieszego i zwiększa jego bezpieczeństwo, pozwala
kierowcom na podjęcie odpowiedniej reakcji w momencie
gdy pieszy znajduje się w okolicy przejścia dla pieszych.
Stałe doświetlenie drogowe przejścia dla pieszych
zasilane z sieci gminnej daje gwarancje działania lamp o

375 000,00

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
lokalizację zadania, a co za tym idzie, zgłaszający
powinien przekazać zgodę władającego obiektem
lub terenem na realizację zadania.
Zgodnie § 3 pkt. 9 Regulaminu MBO: Zgłaszane
zadania o charakterze inwestycyjnym lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane, wyłącznie
na mieniu Województwa, w zakresie
nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych.
W ocenie Departamentu NZ wskazane zadanie jest
zadaniem inwestycyjnym, nie jest realizowane na
mieniu Województwa Śląskiego i nie może być
finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Natężenie ruchu pieszych w rozpatrywanym rejonie
jest niewielkie, charakterystyczne dla zabudowy o
małej intensywności. W potoku ruchu pojazdów w
ciągu drogi wojewódzkiej występują luki czasowe
pomiędzy pojazdami na tyle duże, że piesi
przekraczają jezdnię bez nadmiernych utrudnień.
Zgodnie z interpretacją punktu 5.2.6.2. załącznika nr
1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) jednym z
warunków koniecznych do wyznaczenia i
oznakowania nowego przejścia dla pieszych jest
występowanie wzmożonego ruchu pieszego. W
związku z tym wykonanie przejścia dla pieszych
wraz z sygnalizacją świetlną we wskazanej
lokalizacji byłoby nieuzasadnione, a funkcjonowanie
takiej sygnalizacji nieefektywne (§ 3 ust. 26 pkt 1 i 4
Regulaminu MBO).
90 % przedmiotowych przejść dla pieszych objętych
zadaniem, zlokalizowanych jest na działkach
ewidencyjnych nie stanowiących mienia
Województwa Śląskiego, a zgodnie z § 3 ust. 9
regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego zgłaszane zadanie może być
realizowane wyłącznie na mieniu Województwa.
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12. MBO-0103/P4/22 Parkuj przy Operze-Budowa
ogólnodostępnego parkingu w
centrum Bytomia (ul. Rostka)

13. MBO-0120/P4/22 Rewitalizacja placu przed budynkiem
Dom Polski Ul na cele edukacyjne

Skrócony opis

Szacunkowy
koszt
zadania

odpowiedniej stałej mocy. Szczególnie ważne jest to w
okresie jesienno-zimowy kiedy warunki atmosferyczne
znacznie utrudniają widoczność pieszym i kierowcom.
Przedstawione powyżej rozwiązanie, zdaniem
specjalistów Wojewódz. Ośrodka Ruchu Drogowego w
Katowicach oraz odpowiedzialnych za zarządzanie
drogami przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich jest
bardzo efektywną formą poprawy bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych.
Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego parkingu dla
356 075,00
samochodów osobowych w ścisłym centrum miasta
Bytom, z wjazdem od ulicy Józefa Rostka. Parking
znajdować się będzie w sąsiedztwie Państwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Biura Terenowego ZUS czy
Poczty Polskiej , a także w bliskiej odległości od Opery
Śląskiej-instytucji kultury o wieloletniej tradycji i światowej
renomie, którą co roku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy
widzów. Dodatkowym atutem jest położenie obok placu
Sikorskiego, z którego odjeżdżają tramwaje m.in. do
Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej czy Zabrza-dzięki
czemu możliwe będzie pozostawienie samochodu i
przesiadka do komunikacji miejskiej.

Przedmiotowe zadanie polega na rewitalizacji palcu
358 000,00
przed budynkiem Domu Polskiego UL w Bytomiu. Miejsce
realizacji inwestycji jest wyjątkowe, w latach 2019-2020
została przeprowadzona rewitalizacja budynku, bez
interwencji pozostał plac przed budynkiem. Teren stanowi
własność Województwa Śląskiego w wieczystym
użytkowaniu ZHP Chorągiew Śląska. Jest to miejsce
bardzo ważne na mapie historycznej Bytomia, a
związane z Powstaniami Śląskimi oraz społecznymi
organizacjami polskimi. W ramach zagospodarowania
teren przewidziano wymianę posadzki, postawienie
niskiego ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni, budowę
podestu na występy oraz uruchomienie powierzchni
wystawienniczych mających na celu przybliżenie historii
tego miejsca oraz samych powstań. Dodatkowo
powierzchnie wystawiennicze będą miały możliwość
zmiany tablic wystawienniczych i organizację
przedsięwzięć eduk. z różnych dziedzin.

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania

Działki nr 103/31, 102/31, 100/31 nie stanowią
własności ani użytkowania wieczystego
Województwa – wpis współwłasności w księdze
wieczystej SRK S.A. w Bytomiu i Gminy Bytom.
Zgłoszone zadanie nie spełnia podstawowego
warunku regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego
mówiącego o rozdz. 3 paragraf 3 ust.9 o tym, że:
„zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie
na mieniu Województwa w zakresie
nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych”.
Weryfikowany wniosek nie spełnia ww. paragrafu
regulaminu i zostaje opiniowany negatywnie.
Zgłoszone zadanie nie spełnia podstawowego
warunku regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego
mówiącego o rozdz. 3 paragraf 3 ust.9 o tym, że:
„zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie
na mieniu Województwa w zakresie
nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych”.
Weryfikowany wniosek nie spełnia ww. paragrafu
regulaminu i zostaje opiniowany negatywnie.
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14. MBO-0125/P4/22 GLIWICKI KANAŁ KULTURY - cykl
imprez i koncertów na Kanale
Gliwickim

15. MBO-0131/P5/22 BO liczy się życie! Zakup i montaż
defibrylatorów AED w
Świętochłowicach i Chorzowie.

Skrócony opis

Szacunkowy Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
koszt
zadania
Proponowane zadanie polega na organizacji cyklu imprez 49 800,00
W trakcie trwania oceny prawno-technicznej w
kulturalnych - koncertów i warsztatów - na Kanale
związku z otrzymaną od jednostki współpracującej
Gliwickim. Na pływającej scenie i statku wycieczkowym
przy weryfikacji zadania opinią nt. wniosku MBOzagrają zespoły szantowe, lokalni wykonawcy, a także
0125/P4/22 zwrócono się do wnioskodawcy
zostaną przeprowadzone warsztaty żeglarskie oraz
zadania z prośbą o dodatkowe informacje na temat
ekologiczne. Imprezy będą odbywać się przez całe lato w
składowych wnioskowanego zadania i modyfikację
różnych miejscach Kanału Gliwickiego, który przebiega
wniosku MBO-0125/P4/22. Jednostka opiniująca –
przez miasto Gliwice i powiat gliwicki. Projekt jest
Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w
kontynuacją działań realizowanych w ramach projektu
Katowicach, zwróciła uwagę na brak możliwości
oznakowania Kanału Gliwickiego oraz utworzenia na nim
realizacji zadania w przedstawionym kosztorysie
obiektów małej architektury turystycznej w ramach III
wskazując m. in. na zaniżone koszty honorariów dla
MBO.
wykonawców (poz. 4 kosztorysu), organizacji
Poprzez realizację projektu upowszechnimy informację o
warsztatów (poz. 5), wynajęcia nagłośnienia (poz.
istnieniu tak ciekawego i zaskakującego akwenu, jakim
7), promocji, a także na brakujące pozycje
jest Kanał Gliwicki, dającego możliwość wypoczynku i
kosztorysu w zakresie kosztów koordynacji zadania,
rekreacji mieszkańcom regionu.
obsługi administracyjnej, księgowej i ubezpieczenia.
Czas trwania 8 tygodni w okresie wakacji, co tydzień
W opinii zwrócono także uwagę na brak informacji,
jedno wydarzenie muzyczne, 4 razy warsztaty.
które potwierdziłyby możliwości techniczne realizacji
zadania we wskazanych lokalizacjach. Zgodnie § 3
ust. 27 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego w dniu 28 czerwca 2022 r.
zwrócono Wnioskodawcy przedmiotowy wniosek do
modyfikacji wraz z uzasadnieniem (KL-FIR.KW00423/22). Do 5 lipca 2022 r. skorygowany
formularz zgłoszenia zadania nie wpłynął do
Urzędu. W związku z powyższym na podstawie § 3
ust. 28 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego zgłoszone zadanie zostało
odrzucone z przyczyn prawno-technicznych.
Defibrylator AED to sprzęt medyczny analizujący rytm
49 000,00
Zgodnie § 3 pkt 8 Regulaminu MBO: Do
serca, wyłapując nieprawidłowości w pracy serca
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego nie
podejmuje decyzje o konieczności defibrylacji, czyli
mogą być zgłaszane zadania nieinwestycyjne (tzw.
impulsie elektrycznym przywracającym prawidłowy rytm.
zadania miękkie), które zakładają wyłącznie wydatki
Zadaniem AED jest unormowanie migotania komór serca.
przeznaczone na zakupy sprzętu lub doposażenia.
W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia,
Wydatki na doposażenie lub sprzęt mogą być
w połączeniu z prowadzoną resuscytacją krążeniowo ponoszone wyłącznie pod warunkiem ich celowości i
oddechową, jest jedynym sposobem na uratowanie życia.
niezbędności dla realizacji zadania. Maksymalna
Zadanie polega na zakupie i montażu defibrylatorów
wysokość pojedynczego wydatku na zakup
AED, które wymiernie wpłyną na zwiększenie
doposażenia lub sprzętu w zadaniach
bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego.
nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 10.000 zł.
Zakup defibrylatorów, ich montaż i promocja
stanowią całość zadania. W tej sytuacji ww. projekt
przekracza wartość jednostkową 10.000 zł i stanowi
wydatek o charakterze inwestycyjnym.
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16. MBO-0078/P7/22 REMONT POMIESZCZEŃ
SOCJALNYCH - ŁAZIENKA,
SZATNIA, UBIKACJA.

Skrócony opis

Kapitalny remont połączony z modernizacją łaźni i
ubikacji, zbicie i demontaż obecnego stanu, wykonanie
nowej instalacji hydraulicznej , położenie nowych płytek,
zainstalowanie armatury, wymiana starych kabin.
(Zadanie zlokalizowane w Będzinie).

Szacunkowy
koszt
zadania

50 000,00

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Zadania inwestycyjne muszą posiadać szczegółową
lokalizację zadania, a co za tym idzie, zgłaszający
powinien przekazać zgodę władającego obiektem
lub terenem na realizację zadania.
Zgodnie § 3 pkt. 9 Regulaminu MBO: Zgłaszane
zadania o charakterze inwestycyjnym lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane, wyłącznie
na mieniu Województwa, w zakresie
nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych.
W ocenie Departamentu NZ wskazane zadanie jest
zadaniem inwestycyjnym, nie jest realizowane na
mieniu Województwa Śląskiego i nie może być
finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Działka nr 20/13 nie stanowi własności ani
użytkowania wieczystego Województwa (własność
Powiatu Będzińskiego we władaniu Powiatowego
Urzędu Pracy). Zgłoszone zadanie nie spełnia
podstawowego warunku regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego mówiącego o rozdz. 3
paragraf 3 ust.9 o tym, że: „zgłaszane zadania o
charakterze inwestycyjnym lub infrastrukturalnym
mogą być realizowane wyłącznie na mieniu
Województwa w zakresie nienaruszającym praw
osób trzecich oraz z uwzględnieniem przepisów
szczególnych”. Weryfikowany wniosek nie spełnia
ww. paragrafu regulaminu i zostaje opiniowany
negatywnie.
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