
LISTA ZADAŃ NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA 

W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OLESNA NA ROK 2022 

 
 

Lp. Nazwa zadania Opis zadania Szacunkowy 

koszt 

realizacji 

zadania 

Treść uzasadnienia 

1. „SIATKA DZIELI 

– SIATKA 

ŁĄCZY” Budowa 

ogólnodostępnego 

boiska do plażowej 

piłki siatkowej 

połączonego ze 

strefą relaksu przy 

PSP Nr 2 w Oleśnie 

 

Projekt polega na wybudowaniu boiska do piłki siatkowej plażowej 16m x 8m 

połączonego ze strefą relaksu co razem daje 14 m x 32 m terenu na zabawę i 

odpoczynek. Planowane jest podjęcie następujących czynności: 

- usunięcie asfaltu wraz z podbudową kamienną, wykop na głębokość 40 cm, 

wywiezienie ziemi, wyrównanie terenu, nawiezienie piasku płukanego, 

osadzenie krawężników oraz wylanie fundamentów pod słupki, ławki oraz 

kosze; 

- zakup piasku; 

- zakup osprzętu (słupki, tuleje, osłony, siatka, linie boiska); 

- zakup ławek, koszy na śmieci, krawężników. 

 

50.000,00 zł Zadanie jest niezgodne z zapisami 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 

rok 2022. Zgodnie z §3 ust. 8 pkt 10 Regulaminu, 

„w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie 

mogą być realizowane zadania publiczne 

realizowane na obiektach szkół i innych 

placówek oświatowych, o których mowa w 

ustawie o systemie oświaty, jeżeli mają charakter 

inwestycyjny”. Zgłoszona propozycja ma 

charakter inwestycyjny. 

 

2. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

cyfrowemu w 

miejscowości 

Łowoszów 

 

Wybudowanie 4 km sieci naziemnego Internetu szerokopasmowego z 

najbliższej centrali IXP do miejscowości Łowoszów tworząc infrastrukturę 

sieciową dla mieszkańców. Przykładem jest gmina Radłów, której każda 

miejscowość ma wybudowaną sieć szerokopasmową pozwalającą na dostęp do 

Internetu.  

 

50.000,00 zł Zadanie jest niezgodne z zapisami Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego Olesna na rok 2022. 

Zgodnie z dyspozycją §1 ust. 4 Regulaminu, 

„zadania publiczne finansowane z budżetu 

obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub 

ogólno gminny, z  ograniczeniem jednak do 

zadań realizowanych na terenie Olesna”. 

Zgłoszona propozycja jest inwestycją planowaną 

w miejscowości Łowoszów. 

3. Mosty nas połączą 

 

Zadanie polega na odbudowie dwóch mostków wraz z balustradą na rzece 

Łomnica poprzez zakup drewna i montaż w miejscu gdzie teraz znajdują się 

zniszczone mostki. Obecnie w miejscach tych znajdują się drewniane mostki, 

które zostały wykonane około 10-15 lat temu i w znacznym stopniu są już 

zniszczone, a nawet stwarzające zagrożenie podczas poruszania się po nich, 

gdyż na mostkach tych znajdują się dziury, brak jest desek, brak barierki a 

teren bezpośrednio przed wjazdem i zjazdem z mostków jest nierówny. 

Działania będą polegać na zaangażowaniu mieszkańców Łomnicy w pomoc 

przy odbudowie zamówionych mostków, przy posadowieniu, montażu 

balustrad oraz przy wyrównaniu terenu przy dojazdach do mostków. 

10.000,00 zł Zadanie jest niezgodne z zapisami 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 

rok 2022. Zgodnie z dyspozycją §1 ust. 4 

Regulaminu „zadania publiczne finansowane z 

budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter 

lokalny lub ogólno gminny, z  ograniczeniem 

jednak do zadań realizowanych na terenie 

Olesna”. Zgłoszona propozycja jest inwestycją 

planowaną w miejscowości Łomnica. 

 

 


