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Jolanta Skonieczna przewodnicząca zespołu;
Dariusz Sapiński członek zespo]u;
Marek Młynarczyk członek zespołu;
Izabela Kołczyńska członek zespołu;
Małgorzara Sedyk członek zespołu;
Sabina Pierwieniecka członek zespołu;
Bernard Bieniecki członek zespołu.

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

Dzięki współpracy trzech lokalnych organizacji (KS IRAS, LECH
CZAPLINEK, OSP CZAPLINEK) zostaną zrealizowane dwa zadania:
podniesienie jakości i estetyki stadionu miejskiego instalując
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Poniżej szczegółowe wyniki głosowania.
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LICZBA ODDANYCH GLOSÓW
Razem

Przewodnicząca zespołu Jolanta Skonieczna przedstawiła wyniki głosowania internetowego (łiczenie odbyło się 29 września 2020 r.), które
kształtują się następująco: łącznie w formie elektronicznej oddano 429 głosów, z których 12 było nieważnych.

W pracach zespołu nie uczestniczyli: Krzysztof Kiiszczak oraz Aleksandra Luczyńska.
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W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby:

1 października 2020 roku w Sali narad o godz. 9.00 odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, którego zadaniem było
podliczenie głosów oddanych na dopuszczone projekty w ramach budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek na 2020 rok.

Protokól ze spotkania zespołu ds. budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek na 2020 rok.
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Protokól sporządzila Jolanta Skonieczna

Prace zespolu zakończyly się o godz. 9.30

Ogólnie w głosowaniu za pośrednictwem formularza papierowego głos oddało 35 osób „głosów nieważnych O.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego powziął wątpliwości co do możliwości zrealizowania wyłonionego w drodze głosowania projektu
murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy” do realizacji w ramach przeznaczonej kwoty na ten cel.
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Po przedstawieniu wyników głosowania w formie elektronicznej zespól przystąpił do liczenia głosów oddanych za pośrednictwem formularza
papierowego. Głosy zostały sprawdzone pod kątem: oddania głosu na karcie do glosowania określonej przez Burmistrza, głos oddano na
maksymalnie jeden projekt, osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko jeden raz.

zautomatyzowany system nawadniania oraz poprawimy
bezpieczeństwo poprzez zakup skutera wodnego dla jednostki OSP,
która jest jedyną okoliczną służbą gotową do działań na terenie
akwenów wodnych w naszej gminie.
Modernizacja
Osiedle na którym zaplanowano modernizację placu zabaw jest
placu zabaw na zamieszkałe przez rodziny wielopokoleniowe. Projekt skierowany jest
Osiedlu
ul. do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Utworzenie
Wałecka
ogólnodostępnego placu zabaw pozwoli zaspokoić potrzeby ruchowe
dzieci.
Pro
Body Projekt Pro Body Track Run to zrodzony z pasji do biegów
Track Run
przeszkodowych tor treningowy. Ma być to miejsce, które docelowo
będzie jednym z największych parków przeszkodowych w
województwie zachodniopomorskim, a może w Polsce. Założeniem
jest zadbanie w pierwszej kolejności o aktywność fizyczna
mieszkańców i promocję Gminy Czaplinek.
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