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Głogów, dnia 29.09.2021r. 
 

Protokół  
ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego  

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych  
Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2022 r. 

 
Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego odbyło się w dniu 29 września 2021 roku  w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Głogowie. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani 
Zarządzeniem Nr 57/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 marca 2021 r. (lista w załączeniu). 
Zespół zaopiniował negatywnie wnioski przedstawione w poniższej tabeli.  
 

Lp. Nr 
wniosku 

Nazwa zadania Okręg 
konsultacyjny 

Uwagi 

1.  10. Tak może wyglądać ul. Grodzka” – instalacje 
przestrzenne wzdłuż ulicy Grodzkiej – wiszące na 
linkach parasolki. 

II Odrzucony. 
Realizacja zgłoszonego projektu wiąże 
się z ingerencją w elewacje kamienic, 
które są prywatną własnością.  
W związku z powyższym Gmina 
Miejska Głogów nie może 
wydatkować środków publicznych 
(§ 5,  pkt. 2, ppkt. 3 Uchwały Nr 
XXXVI/295/21 Rady Miejskiej  
w Głogowie z dnia 24 lutego 2021r.).  

2.  18. Hulajnoga elektryczna – mobilny Głogów. ogólnomiejski Odrzucony. 
Z „Budżetu Obywatelskiego 2022  

w Głogowie” wyłączone są zadania 

mające charakter komercyjny 

(§ 5,  pkt. 3, ppkt. 3 Uchwały Nr 

XXXVI/295/21 Rady Miejskiej  

w Głogowie z dnia 24 lutego 2021r.). 

3.  28. Wykonanie oświetlenie na osiedlu Kopernik B, 
pomiędzy blokami ul. Kosmonautów Polskich 105-
113 i 115-121. 

IV  Odrzucony. 
Zgłoszony projekt nie jest 
zlokalizowany na terenie, na którym 
gmina zgodnie z obowiązującym 
prawem może wydatkować środki 
publiczne (§ 5, pkt. 2, ppkt. 3 Uchwały 
Nr XXXVI/295/21 Rady Miejskiej  
w Głogowie z dnia 24 lutego 2021r.). 

4.  30. Opracowanie dokumentacji projektowo  
– kosztorysowej na remont podwórza wzdłuż 
budynków przy ul. Mickiewicza 35-49, w zakresie 
budowy chodników, wymiany nawierzchni drogi 
wewnętrznej wraz z odwodnieniem, naprawy 
murków wraz z barierkami, nowych miejsc 
parkingowych, utwardzeniem terenu pod 
pojemniki z nieczystościami i oświetlenia wraz  
z realizacją niniejszego zadania. 

II Odrzucony. 
Z „Budżetu Obywatelskiego 2022  

w Głogowie” wyłączone są zadania 

dotyczące wykonania dokumentacji 

projektowej (§ 5, pkt. 3, ppkt. 2 

Uchwały Nr XXXVI/295/21 Rady 

Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 

2021r.). 
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5.  31. Opracowanie dokumentacji projektowo  
– kosztorysowej wraz z realizacją zadania  
w zakresie: remontu podwórza wzdłuż budynków 
przy ul. Mickiewicza 40-44 oraz Przemysłowej 25-
29, polegającego na budowie chodników/dojść, 
wymianie nawierzchni drogi dojazdowej 
wewnętrznej wraz z odwodnieniem, częściowym 
utwardzeniem terenu pod miejsca postojowe oraz 
pojemniki z nieczystościami, częściowym 
zagospodarowaniem terenu pod rekreację wraz  
z nasadzeniami. 

II Odrzucony. 
Z „Budżetu Obywatelskiego 2022  

w Głogowie” wyłączone są zadania 

dotyczące wykonania dokumentacji 

projektowej (§ 5,  pkt. 3, ppkt. 2 

Uchwały Nr XXXVI/295/21 Rady 

Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 

2021r.). 

6.  50. Utwardzenie terenu przy ul. Rudnowskiej  
w Głogowie. 

III Odrzucony. 
Z „Budżetu Obywatelskiego 2022  

w Głogowie” wyłączone są zadania nie 

spełniające wymogów w zakresie 

celowości (§ 5, pkt. 3, ppkt. 1 Uchwały 

Nr XXXVI/295/21 Rady Miejskiej  

w Głogowie z dnia 24 lutego 2021r.).  

W pasie drogowym znajdują się obce 

urządzenia, które nie stanowią 

elementu składowego gruntu 

(stanowią własność właścicieli 

Wspólnoty Mieszkaniowej 

Cukrownik). Wykonanie miejsc 

postojowych będzie możliwe po 

zasypaniu szamb. 

 


