W Budżecie Obywatelskim Gminy Czarna Białostocka na rok 2022 do dyspozycji mieszkańców
jest 200 000,00 zł. Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze!
Głosowanie potrwa od 5 listopada 2021r. do 7 grudnia 2021r.
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
w wyznaczonym miejscu.
Skany wypełnionych kart wraz z podpisem można również przesyłać drogą elektroniczną na adres
mailowy: bud.obyw@czarnabialostocka.pl
LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022
ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Lp.

Tytuł projektu wraz krótkim opisem

Lokalizacja

1

,,Wyszkolony ratownik OSP – Bezpieczna
Gmina’’

Remiza OSP
w Czarnej Wsi Kościelnej
ul. Wesoła 22

Celem projektu jest pozyskanie środków na
zorganizowanie cyklu szkoleń dla strażaków
OSP w Czarnej Wsi Kościelnej, a także zakup
sprzętu i umundurowania w celu zmniejszenia
narażenia strażaków na szkodliwe czynniki,
a także zapewnienie skuteczności niesionej
pomocy.
Zakres projektu:
Szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy –
25 osób
Szkolenie z postępowania w gaszeniu gazów
palnych – 25 osób
Szkolenie z pożarów wewnętrznych – 25 osób
Zakup 25 kompletów umundurowania
koszarowego
Zakup ozonatora powietrza – 1 szt
Szkolenie w zakresie kierowania ruchem
drogowym – 25 osób
Zakup przenośnych systemów
oświetleniowych 2 szt

Oszacowany koszt
realizacji projektu

75 000,00zł

2

3

,,Wesoły lasek’’ – plac zabaw
przy
Bibliotece w Czarnej Białostockiej
Celem projektu jest utworzenie placu zabaw
,,Wesoły Lasek’’, który będzie zlokalizowany
w miejscu gdzie znajduje się między innymi
Miejska Biblioteka Publiczna oraz świetlica
środowiskowa.
W ramach projektu zaprojektowano zakup
i montaż urządzeń: czworobok liniowy
metalowy 1 szt., trampolina 2 szt., huśtawka
rodzinna metalowa 1 szt., huśtawka bocianie
gniazdo metalowa 1 szt., huśtawka pojedyncza
metalowa 1 szat., linarium stożek duży 1 szt.,
zjazd linowy max 25 m, ławki stałe z oparciem
2 szt., kosz na śmieci 1 szt., regulamin placu
zabaw 1 szt.
,,Powiększenie pracowni życia codziennego
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czarnej
Białostockiej’’
Celem projektu jest modernizacja pracowni
,,Życia codziennego’’ w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Czarnej Białostockiej przy ul.
Czajkowskiego 9, która wymaga zwiększenia
powierzchni
użytkowej
oraz
poprawy
ergonomii pomieszczenia. Przeprowadzony
remont poprawi funkcjonalność pomieszczenia
oraz zwiększy możliwości przeprowadzenia
działań terapeutycznych. W związku z tym 30tu uczestników WTZ z Gminy Czarna
Białostocka uzyska większe możliwości
rozwoju oraz rehabilitacji zawodowej.
Zakres projektu:
Demontaż pieca kaflowego (płyty).
Wygładzenie ścian za piecem.
Ułożenie nowej terakoty antypoślizgowej.
Odmalowanie pracowni oraz pomieszczenia
przy piwnicy.

ul. Torowa 9
Czarna Białostocka

ul. Czajkowskiego 9
Czarna Białostocka

97 500,00zł

30 000,00zł

