
Wynik odwołania w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 

 

Dotyczy wniosku:   

Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa przez Baranowice do granicy z 

Warszowicami (ulica Piekucz) 

Odwołanie złożone w dniu: 

16 sierpnia 2021 r. 

Osoba składająca odwołanie: 

Adam Kurpas – wnioskodawca 

Treść odwołania: 

W związku z odrzuceniem projektu „Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa 

przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz)" odwołuję się od decyzji Zespołu 

Weryfikującego. 

Przed decyzją o wpisaniu poszczególnych ulic do przedmiotowego projektu wielokrotnie 

rozmawiałem z przedstawicielami Urzędu Miasta w Żorach pracującymi w Wydziale 

Inwestycji na temat tego, jakie ulice w rejonie żorskich dzielnic Kleszczów i Baranowice 

wpisać do zadania w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Wiele z 

wcześniejszych propozycji zostało przez żorskich urzędników zanegowanych z uwagi na 

formalne przeciwwskazania jak brak własności gruntów (ulica Dworska, Cytrynowa, 

Morelowa, Bazaltowa), brak odpowiednich dokumentacji (ulica Turkusowa, Szmaragdowa, 

Durantów, Złota) lub plany remontu części proponowanych ulic w ciągu najbliższych lat (ulica 

Ogrodnicza). Jedyne propozycje, które wg urzędników pracujących w Wydziale Inwestycji 

UM w Żorach można było ująć w zadaniu w ramach ŻBO 2022 to ulice podane w zadaniu, tj: 

ulica Pukowca (od skrzyżowania z ulicą Złotą, w kierunku południowym do działki nr 898/5), 

ulica Błękitna, ulica Soszowska (od skrzyżowania z ulicą Pileckiego (od strony ulicy Dworskiej) 

od skrzyżowania z ulicą Piekucz), ulica Piekucz. Nikt, na żadnym etapie rozmów nie 

podejmował tematu braku jakichkolwiek dokumentacji lub innych przeciwskazań na 

realizację przedsięwzięć określonych w zadaniu. Również szerokości ulic do remontu oraz 

koszty poszczególnych zadań zostały określone przez pracowników Wydziału Inwestycji i w 

tej wysokości ujęte w kosztorysie zadania. Wobec powyższych faktów nie zgadzam się z 

negatywną oceną Zespołu Weryfikującego. 

W przypadku dalszej negatywnej oceny projektu „Budowa i modernizacja ciągu drogowego z 

Kleszczowa przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz)" wnioskuję o 

pozostawienie projektu mojego autorstwa ze zmienioną nazwą „ Budowa i modernizacja 

ciągu drogowego z Kleszczowa przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz) - 

wykonanie niezbędnych dokumentacji, pozwoleń i uzgodnień" - wartość projektu 350.000 

złotych. 

 



Wynik odwołania: 

Pozytywny 

Uzasadnienie: 

W związku z odwołaniem wniesionym przez wnioskodawcę, a dotyczącym projektu 

zgłoszonego do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Budowa i modernizacja ciągu 

drogowego z Kleszczowa przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz)” 

podtrzymuję negatywną opinię Komisji Weryfikującej, tym samym rozpatrując odwołanie 

w tym zakresie negatywnie.  

Z uwagi na obszerny zakres zgłoszonego zadania, gdzie wymagana jest m.in. budowa dróg od 

podstaw z całą infrastrukturą towarzyszącą (remont nie jest wystarczający), uzyskanie 

pozwolenia na budowę (ul. Pukowca i ul. Piekucz) oraz decyzji ZRID (ul. Błękitna i ul. 

Szoszowska – zbyt wąski istniejący pas drogowy), nie ma możliwości wykonania tego zadania 

w jednym roku budżetowym. Ponadto realizacja całego zaproponowanego zakresu zadania 

przekroczy kwotę przeznaczoną na Żorski Budżet Obywatelski 2022.  

Jednocześnie przychylam się do prośby wnioskodawcy i wyrażam zgodę na zmianę zakresu 

oraz nazwy zadania na następujące: „Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa 

przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz) – wykonanie niezbędnych 

dokumentacji, pozwoleń i uzgodnień” (bez realizacji robót budowlanych) o wartości 

projektu 350 000,00 zł.  

 

 


