Wykaz zatwierdzonych przez Burmistrza Czaplinka projektów dopuszczonych do głosowania
w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok:

Nr
wpływu
I.

Tytuł projektu

Autor projektu

Krótki opis projektu

„Bczpieezeństwo,
integracja, spori”

Sabina
Pierwieniecka

Wzbogacenie Placu Integracyjno
Sportowego o nowe formy sporw:
„Bulodrom” lub hokej na trawie
zachęci w większym stopniu
młodzież do czynnego, zdrowego
spędzania czasu. Projekt nie wyrnaga
dużego nakladu finansowego.
Zakup jachtów typu Laser do szkolenia
żeglarskiego oraz udziału w regatach
młodzieży z gminy Czaplinek.
Czaplineckie Bractwo Zeglarskie od 6
lat szkoli dzieci w wieku od 7 do 14 lat
najachtach typu Optimist. Po
ukończeniu 14 lat mlodzież nie ma na
czym trenować ani reprezentować
Czaplinka w regatach.
Projekt, dzięki któremu w miejscach
publicznych każdy poczuje się
bezpiecznie (montaż defibrylatorów
AED oraz profesjonalnych apteczek), a
także spędzając czas z rodziną z
latwością można naprawić rower czy
wózek (stacje serwisowe wyposażone w
różne narzędzia i pompkę). Projekt
zaklada też zakup fantomów do nauki

2.

„Jachty
d]a
młodzieży”

Andrzej
Cogiel

3.

„Dla
sportu,
dla życia”

Jarosiaw
Tarnowski

—

Szacunkowy
koszt projektu
8.280 zi

Lokalizacja

Ocena
merytoryczna

Pas Ziemi przy nI.

pozytywna

Plawieńskiej przylegający
do Osiedla „Wieszczów”,

Czaplinek

125 352 zI

Ośrodek Sportów
Wodnych ul. Nadbrzeże
Drawskie 1, Czaplinek

pozytywna

t26 900 zI

Defibrylatory AED będą
umieszczone w
następujących miejscach;
SP ul. Wałecka 49 oraz ul.
Sloneczna 27, Przedszkole
Publiczne ul. Grunwaldzka
Sb, Hala Widowiskowo
sportowa ul. Walecka 49,
CzOKu. Plawieńska ta,

pozytywna

—

pierwszej pomocy.

SM (samochód osobowy),
budynek przychodni Zoz
ul. Walecka 54a.
Lokalizacja stacji
serwisowych: zielone
siłownie przy: ul.
Brzozowej, Jeziornej,
Wałeckiej, parking ul.
Zlocieniecka, plaża miejska
ul. Drahimska, 08W ul.
Nadbrzeże Drawskie, Hala
Widowiskowo Sportowa
(przed wejściem do
budynku).
ul. Parkowa 2 nr. działki
18, obręb 2 miasta
Czaplinek
—

—

4.

Desant kaprala
Wojtka
do
Czaplinka
historia
niedźwiedzia
zołnierza

—

Wioletta
Cylkowska

Projekt zakłada powstanie jedynego w
Polsce Parku Zołnierzy 2 Korpusu
Polskiego ścieżki edukacyjno
historycznej. Przedsięwzięcie to
doskonale wpisuje się w innowacyjne
kształcenie młodzieży w opraciu O
edukację interdyscyplinarną,
ukierunkowaną na łączenie wiedzy z
umiejętnościami praktycznymi oraz
przewiduje opracowanie
ogólnodostępnej bazy materiałów dla
pracowników oświaty.
—

—

88 500 zl

pozytywna

Na podstawie * 3.6 regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek stanowiącego zalącznik Nr 1 do uchwały Nr XW1O8/2019 Rady
Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek, autor projektu „Bezpieczne jeziora”
złożył w dniu 22 marca 2021 roku wniosek i wycofał swój projekt z dalszego procedowania.
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