
Zgodnie z §14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Sanoka Zespół ds. Budżetu 

Obywatelskiego podaje informację dotyczącą  odrzuconych i przyjętych projektów zadań 

inwestycyjnych.  

I. Zadania odrzucone  

  

Dzielnica Olchowce 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji Uzasadnienie 

1. Wykonanie kompleksowej 

dokumentacji Kaplicy 

Przedpogrzebowej wraz z 

dokumentacją przyłączy: wody, 

kanalizacji, deszczowej, 

sanitarnej  

i elektrycznej 

działka 455 Opracowanie kompleksowej dokumentacji na 

budowę kaplicy Przedpogrzebowej nie jest 

zadaniem inwestycyjnym,  

a jedynie częścią zadania inwestycyjnego. 

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Sanoka, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XXIII/196/16 Rady 

Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2016r., „ze 

środków budżetu obywatelskiego są 

finansowane zadania należące do zadań 

własnych gminy, które są możliwe do 

zrealizowania  w trakcie jednego roku 

budżetowego”.  

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że zadanie 

pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji 

Kaplicy Przedpogrzebowej wraz  z dokumentacją 

przyłączy: wody, kanalizacji, deszczowej, 

sanitarnej i elektrycznej nie może być 

zrealizowane  

w ramach budżetu obywatelskiego, bo 

przygotowanie całej dokumentacji, włącznie  z 

decyzją o warunkach zabudowy i włączenie tego 

zadania przez Radę Miasta Sanoka  do 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – przekracza 

rok budżetowy 

 

Dzielnica Wójtowstwo 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji Uzasadnienie 

1. Kanalizacja deszczowa na 

długości 180 metrów przy ul. 

Wiśniowej 

ul. Wiśniowa Cały koszt wykonania kanalizacji deszczowej                    

z pewnością przekroczy kwotę przeznaczona na 

realizację zadania w ramach budżetu 

obywatelskiego. Ponadto Gmina Miasta Sanoka 

nie jest właścicielem kanalizacji deszczowej na 

całym odcinku, a procedury związane z 

przygotowywaniem projektu są niemożliwe do 

zrealizowania w ciągu roku ponieważ inwestycja 

ta leży w strefie zalewowej.  

 

Dzielnica Błonie 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji Uzasadnienie 

1. Budowa parkingu dla 

mieszkańców  

ul. Kochanowskiego 

ul. 

Kochanowskiego 

Zadanie przewidziano do realizacji w większej 

części na działkach niebędących własnością 

Gminy Miasta Sanoka . Ponadto budżecie miasta 



 wzdłuż bloków 

22,24,26 

planowana jest na rok 2017, przebudowa ul. 

Kochanowskiego –               Al. Gen. Prugara – 

Ketlinga, obejmująca w swoim zakresie projekt 

zgłoszonego zadania 

 

II. Zadania rekomendowane do realizacji.  

 

Dzielnica Wójtowstwo 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 

1. Remont chodników na  ul. Armii Krajowej ul. Armii Krajowej po dwóch stronach ulicy 

2. Odnowienie istniejących ławek  

i alejki nad Sanem koło mostu białogórskiego 

działki 1488/5, 1490 

3. Wykonanie 15 miejsc parkingowych na terenie 

miejskim przy ul. Sadowej 

wzdłuż ul. Sadowej przy garażach murowanych 

na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Gorazdowskiego  w kierunku ul. Kiczury 

4. Wykonanie 11 miejsc parkingowych na terenie 

miejskim przy  

ul. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego 

5 miejsc parkingowych przy  

ul. Ks. Z. Gorazdowskiego na terenie miejskim 

pomiędzy rosnącymi jodłami srebrzystymi jako 

przedłużenie parkingu za blokiem mieszkalnym 

Sadowa 18c,  

6 miejsc przy ul. Ks. Gorazdowskiego na terenie 

miejskim pomiędzy rosnącymi jodłami przed 

chodnikiem bloku mieszkalnego Jana Pawła II 

47 

5. Remont ul. Modrzewiowej ul. Modrzewiowa 

6. Remont chodnika na ul. Młynarskiej ul. Młynarska 

 

Dzielnica Olchowce 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 

1. Wykonanie alejki asfaltowej na cmentarzu 

Olchowieckim 

cmentarz 

2. Dokończenie budowy  

ul. Batorego wraz ze zmianą organizacji ruchu 

ul. Batorego od bramy wjazdowej SP Nr 6 do ul. 

Kawaleryjskiej 

3. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej nad 

Stawem – etap I 

działka 870/1 

4. Instalacja monitoringu na placu zabaw przy ul. 

Witkiewicza 

Olchowce – plac zabaw 

 

Dzielnica Dąbrówka 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 

1. Doposażenie placu zabaw przy  ul. Marii 

Konopnickiej w zestaw zabawowy oraz 

przyrządy do ćwiczeń  

działka 1678/1 i 1678/2 

2. Uzupełnienie nawierzchni i ogrodzenie na 

placu zabaw BRYKALNIA 

plac zabaw u zbiegu ulic Witosa i Glinice 

 

 

 

 



 

Dzielnica Śródmieście 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 

1. Spotkajmy się w parku – edukacyjno – 

rekreacyjne zagospodarowanie Parku 

Miejskiego* 

Park Miejski  

* Komisja pozytywnie ocenia projekt, zwracając jednak uwagę na jego obszerny zakres oraz brak 

szczegółowego opisu zadania w zakresie usytuowania poszczególnych etapów, co w fazie 

opracowywania projektu może skutkować niemożnością realizacji niektórych jego punktów  np.                          

w związku z ograniczeniami wynikającymi z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

Dzielnica Posada 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 

1. Strefa aktywnego wypoczynku – siłownia 

zewnętrzna 

działka 3350 

 

Dzielnica Zatorze 

 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 

1. Ogródek rekreacyjno – sportowy działka 671/4 

2. Bezpieczny łącznik droga łącząca ul. Głowackiego  z osiedlem Króla 

Jana III Sobieskiego (ul. Kenara) 

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. 

Kenara (między ul. Warzywną  

a ul. Głowackiego) 

ul. Kenara 

4. Modernizacja placu zabaw i boiska 

sportowego przy ul. 800-lecia 

ul. 800-lecia 

 

Dzielnica Błonie 

 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji 

1. Błonie Fit – żyj zdrowo i sportowo Błonie – działka 747/1 

 

                                                                               

                                                                             Przewodniczący Zespołu  

ds. budżetu obywatelskiego 


