
pozytywna negatywna wraz z uzasadnieniem pozytywna negatywna wraz z uzasadnieniem

1 L-2-1 Boguszowice Stare

"TAK" dla Boguszowic Starych -

organizacja wydarzeń kulturalnych, 

integracja społeczeństwa

Harcówka - ul. Św. Wawrzyńca 6, Park św. 

Wawrzyńca, Ogród Farski - teren parafii 

NSPJ w Boguszowicach Starych, OSP 

Boguszowice, ul. Strażacka

Integracja mieszkańców Boguszowic Starych 

poprzez organizację wydarzeń kulturalnych: 

Boguszowickie Dożynki 2021, "Dni Boguszowic 

2021", "Dzień seniora 2021", 110-lecie OSP oraz 

zakup sprzętu (ławki ogrodowe, namiot imprezowy, 

ekran projekcyjny, lampy ogrodowe, gazownik 

promienny). 

64 839,59 zł       65 000,00 zł        - 

negatywa: 

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 5 

uchwały – projekt nie został 

zgłoszony zgodnie ze wzorem 

formularza oraz w formie, w 

terminie i w miejscu ogłoszonym 

przez Prezydenta (projekt złożony 

po terminie składania projektów).

 -  - 

2 L-3-1 Chwałęcice
Rozbudowa bazy wypoczynkowej 

Pniowiec
ul. Pniowska, nr działki: 999/52, 628/52

Rozbudowa parkingu (bazy przesiadkowej z auta na 

rower/rolki) przy nowo powstałej ścieżce rowerowej 

na ulicy Pniowskiej. Likwidacja dziko rosnących 

krzewów wzdłuż drogi, utwardzenie podłoża, montaż 

koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.

29 700,00 zł               35 000,00 zł pozytywna  -  - 

negatywna: 

§ 4 ust. 3 pkt 4 uchwały – 

negatywna ocena kosztorysu 

projektu w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego projektu.

Budżet inwestycji jest 

niewystarczający (założono 9 700 

zł, natomiast szacuje się, że koszt 

inwestycji wyniesie ok. 31 000 zł, 

co wynika z konieczności zmiany 

technologii wykonania inwestycji). 

Ponadto planowana inwestycja 

może doprowadzić do ubytku 

w środowisku przyrodniczym 

Miasta. 

3 L-3-3 Chwałęcice
Zakup wyposażenia kuchni 

na Stanicy Żeglarskiej

Stanica Harcerska 6 Harcerskiej Drużyny 

Żeglarskiej, znajdującej się nad Zalewem 

Rybnickim przy ul. Rudzkiej

Zakup wyposażenia kuchni w budynku Stanicy 

Żeglarskiej (lodówka z zamrażarką, okap, piec, zlew 

zlewozmywak z baterią i syfonem, blat 

gastronomiczny, regał magazynowy, szafki stalowe, 

półki ścienne, szafki z szufladami, kuchenka 

mikrofalowa, czajnik elektryczny, zestaw garnków, 

przybory i naczynia kuchenne. 

22 050,00 zł               35 000,00 zł  -

negatywna:

brak zgodności z § 3 ust. 4 

uchwały – projekt nie został 

zgłoszony przez mieszkańca 

dzielnicy, której projekt dotyczy. 

Projekt zgłoszony przez 

mieszkańca dzielnicy Rybnicka 

Kuźnia, natomiast jako miejsce 

realizacji wskazano dzielnicę 

Chwałęcice.

 -  - 

4 L-4-2 Chwałowice

Montaż słupów oświetleniowych 

przy ulicy Kupieckiej oraz 

Zwycięstwa

nr działki: 127/59, 964/57, pomiędzy ulicami 

Kupiecką oraz Zwycięstwa

Montaż słupów oświetleniowych na terenie wokół 

boiska oraz placu zabaw mieszczących się pomiędzy 

ulicami Kupiecką oraz Zwycięstwa.

30 000,00 zł               65 000,00 zł pozytywna  -  - 

negatywna:

§ 4 ust. 3 pkt 4 uchwały – 

negatywna ocena kosztorysu 

projektu w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego projektu. 

§ 4 ust. 5 pkt 1 uchwały – projekt 

nie zawiera istotnych informacji 

niezbędnych do jego analizy. 

Projektodawca nie dokonał 

uzupełnienia istotnych informacji 

niezbędnych do analizy projektu 

w terminie wskazanym przez 

wzywającego - projekt pozostawia 

się bez rozpatrzenia. 
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Informacja o zgłoszonych projektach lokalnych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2021 rok wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami, na podstawie § 4 ust. 8 uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 września 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (dalej "uchwała") -  

projekty niedopuszczone do głosowania 

lp.
Nr 

projektu
Dzielnica Tytuł projektu Lokalizacja Krótka charakterystyka projektu

Szacunkowa 

wycena kosztów

Kwota 

przeznaczona 

dla dzielnicy

Ocena formalna Ocena merytoryczna



5 L-5-2 Golejów 
Pomagając nam skuteczniej 

pomożemy tobie

Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik- Golejów, 

ul. Gliwicka 257

Doposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej Rybnik-

Golejów poprzez zakup sprzętu oraz ubiorów 

ratowniczych 

40 000,00 zł               40 000,00 zł  - 

negatywna:

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 1 

uchwały – projekt nie został 

zgłoszony przez mieszkańca 

Miasta Rybnika (projekt zgłosiła 

Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-

Golejów).

Brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 5 

uchwały – projekt nie został 

zgłoszony zgodnie ze wzorem 

formularza oraz w formie, w 

terminie i w miejscu ogłoszonym 

przez Prezydenta (projekt został 

złożony na formularzu zgłoszenia 

projektu do budżetu 

obywatelskiego Miasta Rybnik na 

2020 rok).

 -  -

6 L-9-3 Kłokocin

Doposażenie budynku CAL w sprzęt

elektroniczny, sportowy oraz 

urządzenia AGD

ul. Bracka, nr działki: 1074/261

Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności 

Lokalnej w sprzęt elektroniczny (laptopy, urządzenia 

wielofunkcyjne), zmywarkę, ekspres do kawy, 

kosiarkę spalinową oraz betonowy stół do ping-

ponga.

21 000,00 zł               40 000,00 zł pozytywna  -  - 

negatywna: 

§ 4 ust. 3 pkt 4 uchwały – 

negatywna ocena kosztorysu 

projektu w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego projektu. Koszt 

zakupu składników zgłoszonych 

w projekcie, po weryfikacji na 

podstawie otrzymanego e-maila 

od projektodawcy, nie uwzględnia 

kosztów dostaw i wzrostu cen 

towarów. Szacunkowa wycena 

kosztów jest zaniżona. 

7 L-10-2 Ligota-Ligocka Kuźnia Oczyszczaj powietrze z klasą

ul. Karola Miarki 74, nr działki: 2613/46, 

1781/43, 1778/33, 2478/32, 1771/21, 

2476/21

Zakup oczyszczaczy powietrza do każdej z klas 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Rybniku.
10 880,00 zł               50 000,00 zł  - 

negatywna: 

brak zgodności z § 3 ust. 4 

uchwały – projekt nie został 

zgłoszony przez mieszkańca 

dzielnicy, której projekt dotyczy. 

Projekt zgłoszony przez 

mieszkańca dzielnicy Paruszowiec-

Piaski, natomiast jako miejsce 

relizacji wskazano dzielnicę Ligota-

Ligocka Kuźnia. 

 -  -

8 L-14-2 Niewiadom
PSIKOPA - czyli wybieg dla psów 

na kopcu zwanym Hoyma
ul. Piotra Skargi, działka nr: 374/7

Ogrodzony psi wybieg z drewnianymi przeszkodami 

dla psów, poidłami, pojemnikami na woreczki oraz 

koszami na śmieci. 

25 500,00 zł               50 000,00 zł pozytywna  -  - 

negatywna:

§ 4 ust. 5 pkt 1 uchwały – projekt 

nie zawiera istotnych informacji 

niezbędnych do jego analizy. 

Projektodawca nie dokonał 

uzupełnienia istotnych informacji 

niezbędnych do analizy projektu 

w terminie wskazanym przez 

wzywającego - projekt pozostawia 

się bez rozpatrzenia. 

9 L-16-3 Orzepowice
Bezpieczny strażak - bezpieczni

mieszkańcy Orzepowic

OSP w Rybniku-Orzepowicach, 

ul. Łączna 62, nr działki: 1665/12

Zakup specjalistycznego wyposażenia osobistego 

strażaków ratowników: 6 kompletów ubrań 

specjalistycznych, hełmów, butów, a także pralko-

suszarka oraz fantom do przeprowadzania szkoleń z 

zakresu pierwszej pomocy. 

73 100,00 zł               45 000,00 zł  - 

negatywna:

brak zgodności z § 3 ust. 1 pkt 6 

uchwały - wartość projektu 

przekracza całkowitą kwotę 

przeznaczoną na realizację 

budżetu obywatelskiego Miasta 

w dzielnicy Orzepowice.  

 -  - 


