W Budżecie Obywatelskim Gminy Czarna Białostocka na rok 2021 do dyspozycji
mieszkańców jest 300 000,00zł. Wspólnie zadecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze!!!
Głosowanie potrwa od 21 października do 17 listopada 2020r.
Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 3 projektów z listy i postawienie
maksymalnie 3 znaków ,,x’’ w kratkach w poszczególnych zadaniach, na które oddawane
są głosy.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
wypełnione karty składamy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A,
bądź skany wypełnionych kart wraz z podpisem przesyłamy drogą elektroniczną na adres
mailowy:

bud.obyw@czarnabialostocka.pl

Lp.

Tytuł projektu wraz z krótkim
opisem

Lokalizacja

1

,,Na straży naszego i waszego
bezpieczeństwa’’

ul. Tartaczna 5
16-020 Czarna Białostocka

Oszacowany koszt
projektu
90 000,00

Zakup odzieży z projektu ułatwiłby
strażakom ochotnikom z OSP Czarna
Białostocka dbanie o własne
zdrowie, dzięki czemu będą mogli w
dalszym ciągu, sprawnie, bezpiecznie
i w zdrowiu nieść pomoc
społeczeństwu.
Zakup 15 kompletów ubrań
specjalnych ochrony osobistej oraz
15 sztuk hełmów i
rękawic zwiększy bezpieczeństwo
ratowników w czasie akcji.

2

,,Bezpieczny Ratownik OSP
– Bezpieczna Gmina’’

ul. Wesoła 22
Czarna Wieś Kościelna

137 415,35

Celem projektu jest pozyskanie
niezbędnego sprzętu
zapewniającego skuteczność
niesionej pomocy. Zakup sprzętu i
umundurowania w celu zmniejszenia
narażania strażaków na szkodliwe
czynniki:
umundurowanie specjalne
(rękawice, hełm, kominiarka),
buty specjalne,
urządzenie wysokociśnieniowe,
pralko-suszarka,
zestaw podpór stabilizujących,

3

,,Wszyscy jesteśmy kibicami’’

Zespół Boisk Sportowych
Orlik ul. Traugutta 28

18 000,00

ul. Torowa 9
16-020 Czarna Białostocka

65 000,00

Zakupienie i zamontowanie
trybuny dla widzów przy boisku
piłkarskim Orlik na 64 miejsca
siedzące, ze stalowej lekkiej
konstrukcji , przystosowanej do
zmieniających się warunków
zewnętrznych o wymiarach
1,4mx18,5m .
Jest to miejsce, które ma bardzo
dobrą widoczność dla kibiców i
zabezpiecza widzów przed
uderzaniem piłką, zawodników
zaś przed wrzucaniem
przedmiotów na boisko.
4

,,ŻYJ ZDROWO – Z MIŁOŚCI DO
AKTYWNOŚCI’’ (Remont Sali
tanecznej/fitness wraz z zapleczem
przy ul. Torowej 9)
Celem projektu jest poprawa
warunków do trenowania tańca dla
dzieci, młodzieży oraz prowadzenia
zajęć fitness dla dorosłych. Głównym
założeniem projektu jest
wyremontowanie głównego
pomieszczenia służącego do
prowadzenia zajęć oraz pomieszczeń
pomocniczych.
Zakres prac:
- wyrównanie i wymiana podłogi na
sali tanecznej,

- szpachlowanie i malowanie ścian i
sufitów,
- demontaż starych i montaż nowych
listew przypodłogowych,
- wymiana drzwi do toalet, szatni,
zaplecza,
- remont dwóch toalet,
naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej,
demontaż starych i montaż nowych
lamp oświetleniowych,
Montaż dwóch klimatyzatorów

5

,,Szczepienie seniorów przeciwko
grypie’’
Projekt jest skierowany do seniorów
zameldowanych na terenie gminy
Czarna Białostocka. W ramach
projektu proponuje się
przeprowadzenie szczepień
przeciwko grypie dla kobiet od 60
roku życia i mężczyzn od 65 roku
życia.
Projekt zakłada zaszczepienie około
1500 osób: kobiet od 60 roku i
mężczyzn od 65 roku życia.

6

,,Street Workout Park’’
Budowa Street Workout zwiększy
atrakcyjność parku.
Przedmiotowy projekt ma na celu
aktywizację lokalnej społeczności
w tak ważnych aspektach jak:
zdrowie, kultura fizyczna,
rodzinne spędzanie wolnego
czasu. Głównym założeniem jest
dążenie do aktywnego, zdrowego
trybu życia młodzieży i dorosłych.
Street Workout zostanie
wyposażony w drążki do
podciągania, ławeczki do
wykonywania brzuszków,
stanowiska TRX, kółka
gimnastyczne, maty gumowe.
Mała architektura: 2 ławki dla
osób odpoczywających wraz z
szafkami do bezpiecznego

Przychodnia zdrowia
w Czarnej Białostockiej

67 500,00

16-020 Czarna Białostocka
ul. Szkolna

135 000,00

pozostawienia rzeczy osobistych,
kosz na śmieci, oświetlenie
solarne, tablica informacyjna z
regulaminem.
7

,,Szkolna hasanka’’

Plac zabaw ,,Szkolna hasanka’’
zostałaby umieszczona na
prostokątnym placu o wymiarach
20mx30m.
Zakup urządzeń:
- omega sz -038 (1szt)
- walec In -002 (1szt)
- huśtawka metalowa potrójna z
bocianim gniazdem (2 szt)
- karuzela tarczowa trójramienna
(1 szt)
- karuzela słupkowa (1 szt)
- komplet sprawnościowy ze
ścianką (1 szt)
- pomost linowy z równoważnią
oraz z pomostem z belkami (1szt)
- piramida duża (1 szt)
- zeta (1 szt)
- ławka metalowa z oparciem
(3 szt)

Teren posesji Szkoły
Podstawowej w Czarnej
Wsi Kościelnej

98 115,00

