
Projekty, jakie nie znalazły się na liście podlegającej głosowaniu w ramach 

II Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa 

1. Wykup działek Nr 449/3, 448/4, 456,3 zlokalizowanych na osiedlu Dolnośląskim  

w Bełchatowie. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż wskazane przez 

wnioskodawcę miejsce realizacji projektu stanowi własność prywatną.  

2. Dokończenie modernizacji ul. Lipowej, która odbyła się przed kilku laty. Chodnik  

i ścieżka rowerowa po prawej stronie ulicy. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż wskazany przez 

wnioskodawcę teren częściowo wychodzi poza granice administracyjne Miasta 

Bełchatowa.  

3. Zatoka parkingowa. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż wskazany przez 

wnioskodawcę teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest 

przeznaczony pod zieleń. 

4. „Budowa dworca PKS w Bełchatowie”. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż nie jest wskazane 

miejsce realizacji w/w inwestycji. Koszt realizacji projektu zdaniem autora wynosi 

500 tys. zł, zdaniem członków Zespołu Opiniującego koszt rea lizacji w/w zadania 

przekroczy wartość II Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na rok 2015. 

5. Budowa placu zabaw i siłowni „Parkowy Gimnastyk”. 

Uzasadnienie: Teren wskazany przez wnioskodawcę jest terenem przejętym od 

Gminy Żydowskiej, zatem wszelkie uzgodnienia związane z jakimkolwiek 

zagospodarowaniem wskazanego terenu (w kształcie innym niż istnieje 

dotychczas) wiążą się z uzyskaniem opinii Gminy Żydowskiej.  

6. Zielone centrum. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż wskazane przez 

wnioskodawcę miejsce realizacji projektu stanowi własność prywatną.  

7. Budowa drogi rowerowej stanowiącej połączenie dróg rowerowych między ul. 

Wojska Polskiego i ul. Czapliniecką. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż wskazane drogi są  

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Uzgodnienia związane ze ewentualną zmianą 

organizacji ruchu w tym zakresie oraz stosownych oznakowań wskazanego terenu 

wymagają zgody wielu instytucji w tym zakresie. Istnieje zatem ryzyko, iż 

wykonanie w/w zadania w kształcie wskazanym przez wnioskodawcę nie mogłoby 

zostać zrealizowane.  

8. Przeniesienie przystanku MZK. Adaptacja zatoki przystankowej na miejsca 

parkingowe. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż obecnie funkcjonująca 

zatoka spełnia swoje funkcje, natomiast przeniesienie przystanku w miejsce 

proponowane przez wnioskodawcę spowodują niebezpieczeństwo względem dzieci 

wychodzących ze szkoły, bądź udających się w jej kierunku.  

9. Sportowy duch Bełchatowa – dba o zdrowie i tworzy wspólnotę. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż wskazane przez 

wnioskodawcę miejsce (pozostałe po realizowanym placu zabaw) stanowi 

częściowo własność prywatną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczony jest ten teren pod usługi komercyjne.  

10. „Modernizacja Oddziału pediatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II 

w Bełchatowie”. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż zgodnie z art. 220 

ustawy o finansach publicznych – realizacja tego projektu możliwa byłaby 

wyłącznie w formie dotacji na rzecz Województwa Łódzkiego. Zgodnie  

z założeniami II Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa: Wyklucza się realizację 

zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w formie dotacji. 

 

 



11. Przyłącze domów jednorodzinnych do sieci cieplnej. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż zadanie może być 

realizowane wyłącznie przez PEC Sp. z o.o.  

12. Chodnik osiedlowy. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż wskazane przez 

wnioskodawcę miejsce realizacji projektu stanowi częściowo własność prywatną.  

13. Ścianka wspinaczkowa w Bełchatowie. 

Uzasadnienie: Projekt został odrzucony z uwagi na to, iż nie jest wskazane 

miejsce realizacji w/w zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista w/w projektów została zaakceptowana przez Zespół Opiniujący w składzie: 

1. Włodzimierz Kuliński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie 

2. Grzegorz Gryczka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie  
3. Dorota Pędziwiatr – Radna Rady Miejskiej w Bełchatowie 

4. Barbara Rudnicka – Radna Rady Miejskiej w Bełchatowie 

5. Sławomir Komidzierski – Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie 
6. Grzegorz Siedlecki – Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie 

7. Marta Blada – Kierownik Referatu - Kancelaria Główna 


