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NAZWA PROJEKTU

UWAGI

Projekt nie spełnił wymogów formalnych (brak wymaganej liczby
podpisów minimum 25 osób, które w dniu zgłoszenia projektu
posiadają czynne prawo wyborcze na terenie Gminy Paczków.
Brak możliwości do zrealizowania, budynek własnością Gminy
Paczków, zlokalizowany na dz. gminnej, planowana rozbudowa nie
będzie spełniać warunków technicznych jakim powinny
Rozbudowa remizy strażackiej OSP Gościce o część sanitarno – socjalną
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, min. odległość ściany bez
otworów do granicy działki 3m, z otworami 4m.
Brak kosztorysu i oferty, niedoszacowana wartość.
Pas drogi, na którym zlokalizowany ma być chodnik należy do
Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, inwestycje należy uzgodnić
z właścicielem, ponadto w przedmiotowej wsi planowana jest
realizacja inwestycji: Budowa sieci sanitarnej we wsi Kozielno,
Budowa chodnika przed Wiejskim Domem Ludowym w Kozielnie
wobec tego nowo wybudowany chodnik może ulec zniszczeniu
Brak kosztorysu i oferty, natomiast koszt szacunkowo adekwatny
do zakresu.
Zadanie w całości może być zrealizowane w pierwszym etapie
Brak możliwości do zrealizowania, ponieważ działka, na której
znajduje się cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej św.
Mikołaja w Gościcach, wobec tego projekt nie mieści się
"Ogrodzenie ma znaczenie". Modernizacja ogrodzenia przy nowym
w granicach zadań i kompetencji Gminy.
cmentarzu w Gościcach
Brak kosztorysu oraz oferty, natomiast koszt szacunkowo
adekwatny do zakresu
Zadanie w całości może być zrealizowane w pierwszym etapie.
Brak możliwości zrealizowania projektu, negatywna opinia
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie
możliwości
lokalizacji
urządzeń
siłowni
zewnętrznej
Fit Pakr - bo sport to zdrowie
ogólnodostepnej w obrębie pierścienia średniowiecznych murów
miejskich oraz na obszarze plant miejskich. Obszar historycznego
starego miasta w obrębie murów miejskich wpisany jest do rejestru
zabytków Województwa Opolskiego, a także objęty jest ochroną
Polski Zegar Słoneczny
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Zagospodarowanie Zalewu Paczkowskiego – Etap I

jako Pomnik Historii, zatem nie dopuszcza się wprowadzania
urządzeń o współczesnym charakterze sportowym
Przedłożono
dwa
kosztorysy,
koszt
rzeczywisty
Zadanie w całości może być zrealizowane w pierwszym etapie.
Brak możliwości zrealizowania projektu, ponieważ teren, na którym
planowana jest realizacja zagospodarowania Zalewu Paczkowskiego
należy do Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, w
trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
Brak kosztorysu oraz oferty, natomiast koszt szacunkowo
adekwatny do zakresu.
Zadanie wieloetapowe z racjonalnego punktu widzenia brak
możliwości wykonania przedmiotowej inwestycji w tak szerokim
zakresie, gdyż działki, na których zlokalizowany jest zbiornik nie są
własnością Gminy.
Procedura związana z realizacją projektu wymaga odpowiednich
uzgodnień, opinii Zarządcy terenu.
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