
INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie wstępnych wyników weryfikacji projektów zgłoszonych 

do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

1. Pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone do zrealizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 r. (wstępna weryfikacja)

Lp. Tytuł zadania Miejsce realizacji Opis zadania

Szacunkowy
koszt

realizacji 
(w zł.)

1

Budowa placu zabaw
przy Szkole

Podstawowej nr 1 w
Gostyninie

Teren Szkoły
Podstawowej Nr 1 

ul. Józefa Ozdowskiego 2

Budowa placu zabaw: huśtawki, bujak,
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,

karuzela, ławka, tablica z regulaminem
30 000,00

2
Siłownia zewnętrzna

"Od juniora do seniora
na Orliku"

Teren kompleksu
boisk sportowych

"Orlik" 
ul. Józefa Ozdowskiego 2

Usytuowanie na terenie zielonym
"Orlika" trwałych urządzeń

sprawnościowych dla dzieci i
dorosłych

25 030,50

3
Siłownia zewnętrzna

"Od juniora do seniora
na stadionie"

Teren Miejskiego
Ośrodka Sportu i

Rekreacji 
ul. Sportowa 1

Usytuowanie na terenie zielonym
MOSiR trwałych urządzeń

sprawnościowych dla dzieci i
dorosłych

29 017,67

4

"Skuteczny ratunek.
Zakup defibrylatorów

do miejsc użyteczności
publicznej w
Gostyninie"

Budynki użyteczności
publicznej: Urząd Miasta

Gostynina, Miejskie
Centrum Kultury,

Pływalnia Miejska,
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, MCH "Stara

Betoniarnia"

Zakup 5  defibrylatorów, szkolenie z
ich obsługi oraz promocja. 30 000,00

5

"Wielokulturowy
Gostynin – wartość dla
mieszkańców i atrakcja

dla turystów"

Teren miasta
Gostynina

Wykonanie:
- muralu upamiętniającego   historię 
"Wielokulturowy Gostynin"
- tablic edukacyjno-informacyjnych: 
"Wielokulturowy Gostynin"
"Historia Zamku Gostynińskiego"
Zakup i montaż Infokiosku (kiosk 
multimedialny z informacjami dla 
turystów)

25 500,00

6

"Projekt zwiększenia
bezpieczeństwa
drogowego dla

pieszych w okolicach
Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Gostyninie

przez montaż progów
zwalniających"

Ulice wokół Szkoły
Podstawowej Nr 1 w

Gostyninie

Montaż progów zwalniających:
ul. Spółdzielcza 

ul. Józefa Ozdowskiego 
ul. Jarosława Iwaszkiewicza

ul. Mikołaja Reja
ul. Zofii Nałkowskiej

droga łącząca ul. Spółdzielczą i Józefa
Ozdowskiego

24 518,92



Lp. Tytuł zadania Miejsce realizacji Opis zadania

Szacunkowy
koszt

realizacji 
(w zł.)

7

"Utworzenie szlaku
turystyczno-

edukacyjnego na terenie
Rezerwatu Przyrody

Dybanka"

Teren Rezerwatu Przyrody
"Dybanka"

Montaż nowej bramy wejściowej,
tablic informacyjnych, ławek,  koszy

na śmieci.
14 744,00

8 "Amfiteatr w Gostyninie"
Okolica Miejskiego Centrum

Kultury w Gostyninie
Zakup i montaż małej sceny –
amfiteatru-plenerowej sceny

30 000,00

2. Odrzucone projekty zgłoszone do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

1 "Inicjatywa powstania świetlicy dla seniorów "Bądźmy Razem"

2 "Mażoretką być – inwestycja w zasoby ludzkie"

3 "Sekundniki na skrzyżowaniach w Gostyninie"

4 "Dobre, bo z Gostynina – Izba Pamięci Regionalnej w Gostyninie"

5 "Frajdowisko"

6 "Zakup ławek, koszy i stojaków na rowery"

7 "Budowa placu/miejsca do gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży osiedla Targowa"

8 "Pomost drewniany pomiędzy Zamkiem Gostynińskim, a ul. Żabią"

9 "Zakup rowerów wodnych"

Osoba zgłaszająca projekt, który nie został zakwalifikowany do głosowania, może w ciągu 5 dni od daty
ogłoszenia  wstępnych  wyników weryfikacji  projektów (do  17  października  2016  r.)  złożyć  pisemne
odwołanie od wyników weryfikacji do Komisji Odwoławczej.
Odwołanie należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta Gostynina (adres: Rynek 26, 09-500 Gostynin)
lub przesłać listem na adres Urzędu Miasta - wówczas za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu
odwołania do Urzędu Miasta Gostynina.

Burmistrz Miasta Gostynina
/-/ Paweł Witold Kalinowski


