
 

 

Projekty odrzucone wraz z uzasadnieniami 

 
1. Strzelnica naszych marzeń. 

Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione pod względem celowości i gospodarności –  
o jakich mowa w ustawie o finansach publicznych - z uwagi na fakt, iż  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028 jest 
zapisane zadanie pn. budowa miejskiej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. 
 

2. LAN Arena. 
Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione z uwagi na fakt, iż nie należy do zadań 
własnych miasta oraz wątpliwe pod kątem ogólnospołecznej potrzeby stworzenia 
młodym ludziom alternatywy w stosunku do spędzania wolnego czasu przed 
komputerem.    
 

3. Budowa ronda "BEZPIECZNE PRZEJŚCIE" pomiędzy DOLNOŚLĄSKIM a PRZYTORZEM 

Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione z uwagi na fakt, iż al. Ks. Kard. 
Wyszyńskiego jest drogą powiatową  - zatem niezbędna jest zgoda zarządcy terenu 
na powyższą inwestycję, ponadto czas związany z przygotowaniem dokumentacji, 
uzyskaniem pozwoleń i realizacją zadania przekroczy cykl 1 roku budżetowego.  

4. Budowa parkingu na os. Dolnośląskim 

Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione z uwagi na fakt, iż wskazana lokalizacja nie 
stanowi w całości własności Miasta Bełchatowa, ponadto czas związany  
z przygotowaniem dokumentacji, uzyskaniem pozwoleń i realizacją zadania 
przekroczy cykl 1 roku budżetowego.  
 

5. RAZEM wspieramy BEŁCHATOWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Bełchatowa z uwagi na fakt, iż dotyczy zadań bieżących 
prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa. 
 

6. Samoobsługowy warsztat samochodowy 
Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione z uwagi na to, iż wskazana lokalizacja nie 
stanowi własności Miasta Bełchatowa. 

7. Miejsca parkingowe w centrum miasta 

Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione z uwagi na opracowywaną obecnie, przez 
Miasto Bełchatów, koncepcję stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych  
w centrum miasta, tj. w rejonie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz 
Urzędu Gminy Bełchatów. Ponadto, realizacja projektów w zakresie wskazanym 
przez wnioskodawcę przekroczyłaby kwotę przeznaczoną na realizację IV Budżetu 
Obywatelskiego Bełchatowa. 

8. Budowa szatni i natrysków przy boiskach treningowych 

Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione z uwagi na brak zgodności wskazanej 
lokalizacji projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

 
 



 

9. Park im. Jana Pawła II 

Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione z uwagi na fakt, iż wskazana lokalizacja nie 
jest w całości własnością Miasta Bełchatowa, ponadto realizacja zadania nie jest 
zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  
 

10.  Przebudowa i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego za blokami 219, 220, 221 na 
osiedlu Dolnośląskim 

Uzasadnienie: Zadanie – w miejscu i zakresie wskazanym przez wnioskodawcę -
realizowane przez Miasto Bełchatów w 2016 roku – zgodnie z podpisana umową 
termin zakończenia zadania: 15.11.2016 r. 

 

11. ZIELONY ZAKĄTEK w centrum – plac zabaw ze ścieżką zdrowia na os. Okrzei 
bl.1,2,7,8,9 

Uzasadnienie: Zadanie zostało wycofane przez wnioskodawcę. 
 

12. ZIELONE ZACISZE W CENTRUM – zagospodarowanie terenów zielonych ze strefą 
relaksu i wypoczynku na os. OKRZEI przy blokach 11,12,13,14,15 

Uzasadnienie: Zadanie zostało wycofane przez wnioskodawcę. 
 

13. Bełchatowski Rower Publiczny 

Uzasadnienie: Zadanie nieuzasadnione pod kątem zasady gospodarności, o jakiej 
mowa w ustawie o finansach publicznych, z uwagi na wysokie koszty utrzymania 
systemu w kolejnych latach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lista projektów zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz Zespół Opiniujący w składzie: 

1. Monika Selerowicz – Radna Rady Miejskiej w Bełchatowie 
2. Marta Blada – Koordynator Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. 


