W Budżecie Obywatelskim Gminy Czarna Białostocka na rok 2020 do dyspozycji mieszkańców jest
300 tys. zł. Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze!
Głosowanie potrwa od 17 sierpnia do 9 września br.
Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 3 projektów z listy i postawienie
maksymalnie 3 znaków „x” w kratkach przy poszczególnych zadaniach, na które oddawane są głosy.
Wypełnione karty składamy w: Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A (kancelaria
podawcza), sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Szkolna 1, w godzinach
pracy tych instytucji. Podczas głosowania pełny opis projektów dostępny będzie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej oraz w punktach do głosowania.
Skany wypełnionych kart wraz z podpisem można również przesyłać drogą elektroniczną na adres
mailowy: bud.obyw@czarnabialostocka.pl
LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 ZAKWALIFIKOWANYCH
DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Lp.

1

Tytuł projektu wraz krótkim opisem

Lokalizacja

Nie dla Nowotworom Zdrowy ratownik OSP

Remiza OSP w Czarnej Wsi
Kościelnej , ul. Wesoła 22

Zakup sprzętu i umundurowania w celu
zmniejszenia narażenia strażaków na
szkodliwe czynniki w tym:

Oszacowany koszt
realizacji projektu

98 816,00 zł

-18 kompletów umundurowania specjalnego,
rękawic ,kominiarki
- urządzenie wysokociśnieniowe
- pralko suszarka
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Wszyscy jesteśmy kibicami – wykonanie
trybun dla kibiców na boisku piłkarskim Orlik
przy SP nr 2 od strony ul. Traugutta . Trybuna
wolno stojąca , konstrukcja stalowa
dwurzędowa, 64 miejsc siedzących w formie
plastikowych krzesełek

Teren Szkoły Podstawowej
Nr 2 ul. Traugutta

Żyj zdrowo – z miłości do aktywności (remont
Sali tanecznej/fitness wraz zapleczem przy
ul. Torowej 9)

ul. Torowa 9

Sterylizacja i kastracja właścicielskich zwierząt
domowych

Teren
Gminy
Białostocka

Czarna Białostocka

40 000,00 zł

50 000,00 zł

Czarna
70 000,00 zł
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Wymiana ogrodzenia na posesji Warsztatu
Terapii Zajęciowej – podniesienie estetyki w
przestrzeni publicznej

WTZ ul.

Z ruchem za pan brat – rozbudowa placu
rekreacyjno-sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej
Białostockiej,

Teren Szkoły Podstawowej
Nr
1
w
Czarnej
Białostockiej ,
ul. Prusa
1
145 880,00 zł

Czajkowskiego 9 Czarna 39 384,00 zł
Białostocka

Zakup i montaż urządzeń :
- piramida linowa
-plac zabaw drewniany
- mini boisko o wymiarach 8x12m
-huśtawka
kosz do koszykówki
Siłownia pod Szkolnym Bocianem.
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Budowa siłowni zewnętrznej wyposażonej w 8
urządzeń:
-wyciąg górny (2 stan.)
-biegacz (1 stan.)
-maszyna do wyciskania
-surfer/surfer
-wioślarz
-prasa nożna
-surfer/biegacz/twister
-wyciskanie siedząc
-ławka

Teren Szkoły Podstawowej
w Czarnej Wsi Kościelnej
43 640,45 zł
od strony ul. Pięknej.

