Zakończył się kolejny etap prac nad czerwonackim budżetem obywatelskim. Zespół
Opiniujący złożony z mieszkańców, radnych i pracowników Urzędu Gminy
przeanalizował wszystkie złożone projekty. Z 22 nadesłanych propozycji 6 nie spełniło
wymogów formalnoprawnych, a 1 został wycofany przez wnioskodawcę.
Zespół Opiniujący rekomendował 15 projektów, które zostały poddane pod głosowanie
mieszkańców . Projekty prezentujemy na kolejnych planszach.
Zgodnie z harmonogramem głosowanie powszechne mieszkańców rozpoczęło się
27 czerwca na Dniach Gminy Czerwonak i potrwa do 14 września. Głosować mogą
wszyscy mieszkańcy gminy, który ukończyli 15 lat.
Oddać swój głos można osobiście w następujących miejscach:
Urząd Gminy Czerwonak
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku
GOK “Sokół” w Czerwonaku
Klub “Iskra” w Promnicach
Klub “Kogucik” w Potaszach
Klub w Kicinie
Gminna Biblioteka w Czerwonaku
filia biblioteki w Owińskach
filia biblioteki w Koziegłowach
filia biblioteki w Bolechowie
pływalnia w Koziegłowach
Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach
u sołtysa Bolechowa
u sołtysa Bolechówka
u sołtys Miękowa
Głosować można również elektronicznie wypełniając kartę do głosowanie
na stronie www.czerwonak.pl/budzetobywatelski.
Jakie ostatecznie inwestycje zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2016 r.
dowiemy się na początku października.
Zachęcam Państwa do głosowania!
Jacek Sommerfeld
wójt gminy Czerwonak
iwww.czerwonak.pl/budzetobywatelski

1. Plac rekreacji i zabaw w Czerwonaku
Pomysłodawca: Jolanta Wojciechowska
Opis projektu: wykonanie placu zabaw z drabinkami do ćwiczeń
i siłownią zewnętrzną wraz z ogrodzeniem oraz nasadzenie zieleni
parkowej, wytyczenie alejek i montaż ławek
Lokalizacja inwestycji: działka nr 54/2 i 68/11 w Czerwonaku
Przy ul. Działkowej
Szacunkowe koszty: 192 tys. zł
2. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie
polegająca na budowie wyspowych progów spowalniających
Pomysłodawca: Ireneusz Szajerka
Opis projektu: budowa około 8-10 progów spowalniających
Na ul. Szkolnej między Kicinem a Czerwonakiem
Lokalizacja inwestycji: droga gminna Kicin-Czerwonak
Szacunkowe koszty: 62 400 zł

3. Boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum im. Kazimierza Górskiego
w Bolechowie
Pomysłodawca: Tomasz Krajewski
Opis projektu: budowa boiska wielofunkcyjne do piłki ręcznej,
siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową
Lokalizacja inwestycji: przy gimnazjum w Bolechowie, działka
Nr 27/7, 26/9 i 28/13
Szacunkowe koszty: 250 tys. zł
4. Ścieżka pieszo-rowerowa na wysokości ul. Akacjowej
we wsi Bolechówko do zbiorników pożwirowych w Owińskach
Pomysłodawca: Wojciech Jóźwiak, Jan Mikołajczak, Jerzy Wolniewicz
Opis projektu: wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni
gruntowej z kruszywa o długości 220 m i szerokości ok. 4m
Lokalizacja inwestycji: działka nr 476/12 Bolechówko
Szacunkowe koszty: 85 tys. zł

5. Więcej klas - adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby
szkoły podstawowej w Czerwonaku
Pomysłodawca: Małgorzata Dworzyńska-Stachowiak
Opis projektu: remont i dostosowanie opuszczonego mieszkania
o powierzchni 80 m² znajdującego się w budynku szkoły na potrzeby
uczniów
Lokalizacja inwestycji: w budynku szkoły w Czerwonaku
Szacunkowe koszty: 250 tys. zł
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6. Siłownia zewnętrzna przy gimnazjum w Koziegłowach
Pomysłodawca: Hanna Kościelska
Opis projektu: montaż kilku urządzeń do ćwiczeń na świeżym
powietrzu
Lokalizacja inwestycji: niezagospodarowany teren szkolny przy
gimnazjum w Koziegłowach
Szacunkowe koszty: 22 tys. zł

7. Miejsce spotkań rodzinnych i sąsiedzkich w Klinach
Pomysłodawca: Barbara Sokalska-Mocny
Opis projektu: utworzenie miejsca spotkań integracyjnych w
sołectwie poprzez montaż 5 stołów, 10 ławek i 2 grilli przy
istniejącym placu zabaw
Lokalizacja inwestycji: działka nr 10 przy ul. Akacjowej
Szacunkowe koszty: 35 tys. zł

8. Uporządkowanie terenu zieleni parkowej wraz z budową placu
zabaw dla dzieci w Miękowie
Pomysłodawca: Piotr Fraszewski
Opis projektu: rewitalizacja parku oraz budowa placu zabaw
Lokalizacja inwestycji: działka nr 47/29 przy ul. Słowackiego
Szacunkowe koszty: 80 tys. zł

9. Perełka północy
Pomysłodawca: Marek Smykowski
Opis projektu: utworzenie miejsca rekreacji poprzez montaż placu
zabaw, siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy oraz altany
biesiadnej
Lokalizacja inwestycji: działka nr 78 przy ul. Parkowej
Szacunkowe koszty: 150 tys. zł

10. Park linowy w lasku Karolin w Koziegłowach
Pomysłodawca: Dariusz Sikorski, Tomasz Bartkowiak
Opis projektu: utworzenie dwóch tras parku linowego z tyrolką oraz
zapleczem socjalnym i ogrodzeniem terenu w lasku Karolin
Lokalizacja inwestycji: działka nr 180/2, 180/3, 330/4 i 330/5
Szacunkowe koszty: 250 tys. zł
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11. Remontujemy naszą szkołę - Kicin
Pomysłodawca: Marta Goździak
Opis projektu: kompleksowy remont szkoły - klatki schodowe,
korytarze, mała sala gimnastyczna, szatnie, świetlica, gabinet
higienistki oraz sale lekcyjne
Lokalizacja inwestycji: szkoła podstawowa w Kicinie

12. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Owińskach
Pomysłodawca: Jan Ratajczak, Wojciech Bukowski
Opis projektu: doposażenia oraz powiększenie istniejącego placu
zabaw
o nowe urządzenia do zabawy, drewnianą altanę, stoły do
gier w szachy, piłkarzyki i tenisa stołowego oraz ławki i kosze na śmieci
Lokalizacja inwestycji: działka nr 191/59
Szacunkowe koszty: 83 tys. zł

13. Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa na przejściu dla pieszych
przy ul. Dworcowej w Owińskach
Pomysłodawca: Wojciech Bukowski, Henryk Kijanowski
Opis projektu: montaż sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej na
przejściu dla pieszych przy ul. Dworcowej, aby zwiększyć
bezpieczeństwo dzieci i osób starszych
Lokalizacja inwestycji: przy przystanku autobusowym na ul.

14. My też chcemy się bawić! Miejsca integracji dla dzieci i młodzieży
na placu przy osiedlu Zdroje i w parku Źródlesie w Czerwonaku
Pomysłodawca: Anita Banaszak
Opis projektu: wykonanie dokumentacji technicznej dla terenu
rekreacyjno-sportowego “Leśne Zdroje”, wykonanie placu zabaw, alejek,
montaż lamp, koszy i ławek.
Wykonanie projektu modernizacji parku Źródlesie, montaż altany, lamp,

15. Sportowy Czerwonak bez barier
Pomysłodawca: Michał Górny
Opis projektu: dostosowanie 4 obiektów sportowych (hala sportowa i
ścianka w Czerwonaku, pływalnia w Koziegłowach, korty tenisowe w
Bolechowie) do potrzeb osób niepełnosprawnych - tablice
tyflograficzne, tabliczki brajlowskie, linie naprowadzające, urządzenia
udźwiękawiające, system powiadamiania, udźwiękowione piłki do gry
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