
Wykaz zatwierdzonych przez Burmistrza Czaplinka projektów dopuszczonych do glosowania 
w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok: 

Nr Tytuł projektu 

wnlvwu 
Autor projektu Krótki opis projektu Szacunkowy 

koszt projektu 
Lokalizacja Ocena 

merytoryczna 

1. Modernizacja boiska 
bocznego 

Janusz Sobala Modernizacja boiska bocznego polegająca na 145 100,00 zł 
renowacji nawierzchni boiska, zakupie bramek 
piłkarskich oraz ławek rezerwowych dla 
zawodników. 

Boisko boczne przy drodze wojewódzkiej 163 - pozytywna 
dz. nr 217/2. 

2. Ratujemy i uczymy 
ratować 

Jarosław 
Tarnowski 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzięki 145 000,00 zł 
zamontowaniu 5 ogólnodostępnych defibrylatorów 
AED, czyli prostych urządzeń ratujących życie. 
Stworzenie nowoczesnej Sali multimedialnej 
w Szkole Podstawowej w Czaplinku do prowadzenia 
zaJąc profilaktyczno - ratowniczych przez 
przedstawicieli pogotowia, policji, straży i innych 
służb dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy, 
ale przede wszystkim prowadzenia cyklicznych 
zajęć dla dzieci i młodzieży. 

Szkoła Podstawowa ul. Wałecka 49 - dz. nr pozytywna 
10/30, 
Szkołą Podstawowa ul. Słoneczna 27 - dz. nr 
100/2, 
Przedszkole Publiczne w Czaplinku, 
ul. Grunwaldzka 5b - dz. nr 342/3, 
Hala Widowiskowo - sportowa ul. Wałecka 49 
- dz. nr I 0/30, 
Stadion miejski ul. Parkowa 2 - dz. nr 17 /16. 

4. Taka plaża nam się 
marzy 

Krystyna 
Zasławska 

Główne założenia projektu to uatrakcyjnienie 144 619,90 zł 
i doposażenie ogólnodostępnego, bezpłatnego 
obszaru rekreacyjnego nad Jeziorem Drawsko 
w Czaplinku. W ramach projektu zostaną zakupione 
leżaki betonowe z listwami drewnianymi, kosze 
ratanowe wraz z parasolami oraz przeprowadzona 
zostanie rekultywacja terenu plaży poprzez wymianę 
piasku. Na plaży zainstalowany zostanie również 
AED co podniesie poziom bezpieczeństwa osób 
przebywających na plaży. Dodatkowo na plaży 
zostaną przeprowadzone nasadzenia drzew oraz traw 
ozdobnych. 

Plaża miejska w Czaplinku pozytywna 
przy ul. Drahimskiej - dz. nr. 16/8. 

7. Modernizacja świetlicy 
Miejskiej 

Bernard 
Bieniecki 

Wykonanie remontu i wyposażenia świetlicy 122 473,62 zł 
miejskiej przy ul. Rynek I. 
Doposażenie świetlicy w szafy, stoły, projektor 
delekoogniskowy, elektroniczny ekran projekcyjny, 
wyposażenie kuchni 

Świetlica miejska ul. Rynek I, pozytywna 
78 - 550 Czaplinek - dz. nr 302/8 

Czaplinek, dnia 20 marca 2023 r. Zatwierdził: 
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