
WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ PUBLICZNYCH ODRZUCONYCH 

numer 
identyfikacyjny 

projektu 
Nazwa/Tytuł projektu lokalizacja skrócony opis zadania status 

wniosku uwagi 

1/2016 Wymiana i budowa nowych schodów  
z ul. Kościuszki na ul. Kraszewskiego 

teren między  
ul. Kościuszki 
 ul. Kraszewskiego 

Wymiana i budowa nowych schodów  
z ul. Kościuszki na ul. Kraszewskiego odrzucony 

§9 ust. 4 Regulaminu 
budżetu obywatelskiego 
– wniosek pozostaje w 
sprzeczności  
z istniejącym planem 
przebudowy ciągów 
pieszych w tym rejonie. 
Wnioskodawca nie złożył 
proponowanej 
modyfikacji projektu. 

3/2016 

Zwiększenie częstotliwości kursowania 
pojazdów Komunikacji Uzdrowiskowej 
na os. Źródlana na ul. Piłsudskiego i z 
powrotem na os. Źródlana 

os. Źródlana 
Zadanie polega na dołożeniu  
do istniejącego rozkładu jazdy na  
ul. Źródlanej 5-ciu kursów z i na osiedle. 

odrzucony 

§9 ust. 4 Regulaminu 
budżetu obywatelskiego - 
projekt nie może być 
realizowany w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
Wniosek o zwiększenie 
liczby kursów powinien 
być złożony poza 
procedurą budżetu 
obywatelskiego.  

16/2016 Ścieżka spacerowo-rowerowa  
nad Kryniczanką 

ul. Graniczna, ul. 
Nadbrzeżna, ul. Wiejska; 
Odcinek I: przedłużenie 
ul. Granicznej od nr 8 
poprzez zbocze, 
zakolem Kryniczanki po 
teren stolarni przy ul. 
Nadbrzeżnej; Odcinek II: 
droga z płyt 
betonowych od Szkoły 
Ponadgimnazjalnej po 
skład budowlany "Żuraw" 
przy ul. Nadbrzeżnej; 
Odcinek III: przedłużenie 
ul. Nadbrzeżnej (droga 
od posesji  za myjnią 
samochodową) i 
poprowadzenie zakolem 
Kryniczanki do ul. 
Wiejskiej (budynki 
rozlewni i stolarni). 

Odcinek I; wykonanie w zboczu skarpy 
nad korytem Kryniczanki półki szerokości 
ok. 1 m na odcinku ok. 200 m; 
Odcinek II: droga w dużej części wyłożona 
płytami betonowymi, wymaga 
wyrównania i uzupełnienia płyt, 
wykonania jednego lub dwóch 
przepustów oraz utwardzenia odcinka 200 
m;  
Odcinek III: przedłużenie ul. Nadbrzeżnej 
poprzez wykonanie ścieżki szerokości 1 m 
na odcinku 100 m. 

odrzucony 

§9 ust. 4, 5, 8 Regulaminu 
budżetu obywatelskiego - 
Gmina posiada plany na 
budowę ścieżek 
rowerowych i aktualnie 
aplikuje o środki  
z Funduszy Europejskich; 
projekt wymaga 
nakładów finansowych 
przekraczających kwotę 
200 000 zł; projekt 
wymaga okresu realizacji 
dłuższego niż 12 miesięcy. 



numer 
identyfikacyjny 

projektu 
Nazwa/Tytuł projektu lokalizacja skrócony opis zadania status 

wniosku uwagi 

18/2016 Ocalić dla nowych pokoleń hala Lodowa MOSiR,  
ul. Park Sportowy 5 

Zadanie ma na celu stworzenie  
w przejściu przy portierni ekspozycji 
największych zdobyczy sportowych klubu 
KTH Krynica i zawodników pochodzących 
z Krynicy-Zdroju. W ramach zadania 
przygotowany zostanie projekt, 
niezbędna adaptacja przestrzeni oraz 
zakup i montaż specjalnych gablot 
umożliwiających realizację ekspozycji. 

odrzucony 

§8 ust. 3 i 4 Regulaminu 
budżetu obywatelskiego - 
złożone uzupełnienie do 
wniosku nie dało 
możliwości wyceny 
zgłoszonej propozycji 
zadania Zespołowi ds. 
budżetu obywatelskiego.  

 


