Projekt „Aleee KANAŁ” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. Obywatelskiego Budżetu Współpracy
w Boguszewie
W dniu 20.05.2020 r. odbyło się on-line posiedzenie Komisji ds. Obywatelskiego Budżetu Współpracy w
Boguszewie w składzie:
1.
2.
3.
4.

Sylwia Wyszyńska – Przedstawiciel Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
Zbigniew Rochowicz – Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie;
Renata Zalewska – Przedstawiciel Stowarzyszenia „Spróbujmy Razem”;
Marta Zakrzewska – mieszkanka Boguszewa.

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych projektów/propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
zgodnie z Regulaminem Wdrażania Obywatelskiego Budżetu Współpracy. Komisja oceniała projekty pod
względem formalnym, finansowym oraz merytorycznym.
W terminie do 17.05.2020 r. wpłynęło 6 propozycji inicjatyw. Z uwagi na liczne braki w opisach Komisja przed
przystąpieniem do oceny musiała skontaktować się z osobami zgłaszającymi i uszczegółowić informacje.
Konieczne to było z uwagi na fakt, iż Komisja nie chciała odrzucić propozycji inicjatyw, co mogłoby spowodować
zniechęcenie mieszkańców do działania na rzecz wsi.
Dokonano oceny formalnej inicjatyw:
1/ Uprządkowanie terenu gminnego + ognisko – inicjatywa nie spełniła kryteriów formalnych. Informacje zawarte w
inicjatywie nie są kompletne. Osoba zgłaszająca nie potrafiła określić kosztów inicjatywy. Ponadto inicjatywa nie
jest możliwa do realizacji ze względów technicznych, gdyż teren nie należy w całości do gminy, również do
nadleśnictwa. Inicjatywa w kryteriach punktowych uzyskała 4 punkty – poniżej koniecznego minimum.
2/ Sprzątanie Cmentarza Ewangelickiego – inicjatywa nie jest realizowana na mieniu Gminy Miłomłyn, własnością
terenu są instytucje niemieckie, od których brak jest możliwości uzyskania pozwolenia. Inicjatywa w kryteriach
punktowych uzyskała 3 punkty – poniżej koniecznego minimum.
Pozostałe inicjatywy zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. 3 inicjatywy dotyczyły tego samego
pomysłu więc zostały poddane pod głosowanie jako 1 inicjatywa.
Tabela poniżej przedstawia ocenę finansową oraz merytoryczną złożonych projektów:
Lp.

1

Nazwa projektu

Rekomendowana
kwota
dofinansowania
(zł)

Dzień Rodziny/Dzień
Seniora/Powitanie Lata

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
MOZAIKA
14-140 Miłomłyn
ul. Nadleśna 1 A

3 000 zł

Ocena finansowa

Ocena merytoryczna

Uwagi Komisji

Pozytywna

Pozytywna

Bez uwag

Stowarzyszenie “Razem dla Innych”
14-140 Miłomłyn
Liwa, ul. Długa 26

Stowarzyszenie “Spróbujmy Razem”
14-140 Miłomłyn
Boguszewo 8/A

2

Zagospodarowanie terenu
za świetlicą wiejską

3 000 zł

Pozytywna

Pozytywna

Konieczność uzyskania
pozwolenie od samorządu
przed realizacją.

Zgodnie z powyższą tabelą wszystkie projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w terminie
21-31.05.2020 r. zgodnie z Regulaminem Głosowania.
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