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LISTA PROJEKTÓW  PRZYJETYCH POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2021 r. 

PROJEKTY OGÓLNOGMINNE 
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1. BO.OG.1/21 

Bezpieczna woda – 
nauka i doskonalenie 
pływania na basenie 

„Olender” 

49 200,00 zł 

Projekt dotyczy organizacji nauki i doskonalenia pływania pod 
nadzorem instruktora na basenie „Olender” w Wielkiej Nieszawce, aby 
przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego korzystania z wody oraz 
wartościowego spędzani czasu wolnego w powiązaniu z ofertą 
pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej Nieszawce i Cierpicach. 
Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w 
wieku 7-15 lat. Przewiduje się 20 wyjazdów na basen w roku 
kalendarzowym dla dwóch grup po 30 osób wraz z transportem ze szkół 
w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach. 
 
Planowanie działania wynikają z potrzeb zgłaszanych przez 
mieszkańców gminy, głównie rodziców dzieci uczęszczających do szkół 
podstawowych, dla których gwarantuje się tylko roczną naukę 
pływania na koszt Gminy Wielka Nieszawka. Uważamy, że dzieci 
powinny dłużej mieć możliwość pobierania darmowej nauki pływania 
na gminnym basenie w trosce o ich bezpieczeństwo na wodzie oraz 
wartościowe spędzanie czasu wolnego na terenie Gminy Wielka 
Nieszawka. Wskazane działania są zgodne z zadaniami gminy 
wynikającymi z ustawy z dn. 08.03.1990 r. oraz Strategią Rozwoju 
Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2020, gdzie w sferze społecznej 
wskazuje się na działania gminy zmierzające do wzbogacenia oferty 
wartościowego i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez 
zapewnienie szerokiego dostępu do gminnej infrastruktury sportowej 
(p. III.2) oraz konieczność rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 
poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych (p. III.5). Zajęcia na basenie 
będą okazją do korzystania z zasobów infrastrukturalnych gminy, 
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podniosą satysfakcję mieszkańców z życia w Gminie Wielka Nieszawka 
oraz wspólnego inwestowania w jej rozwój. 

2 BO.OG.2/21 
Promocja potraw Kuchni 

Regionalnej 
3 000,00 zł 

Projekt dotyczy finansowania, wykonania i szerokiej promocji 
regionalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez GRUPY 
MIESZKAŃCÓW Gminy Wielka Nieszawka. Celem, do którego dąży 
projekt jest integracja mieszkańców na poziomie gminy poprzez 
szeroki udział w festynach organizowanych przez instytucje oraz grupy 
samorządowe. Do wykonania projektu zaangażowani zostaną 
mieszkańcy mający zdolności organizacyjne i kulinarne. 
 
 
Liczny udział mieszkańców gminy w organizowanych festynach jest 
istotnym elementem integrującym środowiska wszystkich sołectw. 
Skutkuje nowymi znajomościami, przyjaźniami i najróżniejszymi 
inicjatywami. Pozwala na współudział w życiu i działaniach 
społeczności gminnej. Daje możliwości zaprezentowania prowadzonej 
działalności kulturalnej, sportowej i kulinarnej przez różne aktywne 
grupy. Promocja wyrobów kulinarnych powiększy znacząco udział 
mieszkańców w festynach. 

3 BO.OG.3/21 

Dodatkowe zajęcia z 
języka angielskiego dla 

uczniów kończących 
szkołę podstawową 

12 000,00 zł 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 
 
 Służyć będzie beneficjentom z terenu Gminy Wielka Nieszawka oraz 
ich rodzicom. Uporządkuje wiedze, uzupełni braki oraz przygotuje do 
egzaminu 
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SOŁECTWO MAŁA NIESZAWAKA 
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1. BO.MN.3/21 

Zaopatrzenie terenu 
przed Szkołą 

Podstawową im. Jana 
Pawła II w Małej 

Nieszawce w ławki dla 
uczniów oraz kosze na 

odpady 

12 000,00 zł 

Projekt dotyczy: 

• Zakupienia 6 ławek parkowych z oparciem – 180 cm – cena 900 zł za 
sztukę (plac przed szkołą) – kwota łączna 5400 zł 
 

• Zakupienia 6 ławek parkowych bez oparcia – 180 cm – cena 700 zł 
za sztukę (zielone pokoje) – kwota łączna 4200 zł 
 
 

• Zakupienia 2 sztuk koszy zewnętrznych do segregacji śmieci, cena 
jednego kosza 800 zł – kwota łączna 1600 zł 
 

• Stół parkowy do zielonych pokoi – cena 1000 zł za sztukę 
 

Koszt całkowity: 12 200 zł 
 
Planowane doposażenie  terenu przed szkołą w ławki, kosze na odpady oraz 
stół parkowy wynika  z potrzeb zgłaszanych przez uczniów, rodziców i 
nauczycieli Szkoły Podstawowej  in. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. 
Zmiany zagospodarowania terenu (budowa ścieżki rowerowej) zmniejsza 
teren użytkowy szkoły i powoduje konieczność nowego zagospodarowania 
terenu przed szkołą. W tym celu złożono wniosek do Fundacji Orlen „Dar 
serca” na budowę zielonych pokoi przed szkołą i otrzymano 
dofinansowanie w wysokości 15 tyś. Zł. za zakup roślin, ziemi, prace 
ogrodnicze oraz położenie kostki. Z budżetu partycypacyjnego planujemy 
doposażyć zielone pokoje, tj. zakupić brakujące ławki (bez oparcia) i stół 
oraz zagospodarować plac przed szkołą (ławki z oparciem, kosze na śmieci). 
Zakup i wymiana ławek jest niezbędna, by uczniowie w czasie przerw 
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międzylekcyjnych mogli swobodnie i bezpiecznie wypoczywać, a ponadto 
zakup ławek przyczyni się do poprawy wizerunku zewnętrznego szkoły. W 
trosce o ład i porządek wokół szkoły oraz bezpieczeństwo uczniów zachodzi 
konieczność zakupienia dodatkowych koszy na śmieci. Ponadto 
priorytetem szkoły jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego oraz 
wdrażanie uczniów do utrzymania czystości w szkole, przy szkole i w 
najbliższym otoczeniu oraz kształtowanie wśród nich postaw 
prospołecznych i proekologicznych. Wskazane działania są zgodne z 
zadaniami gminy wynikającymi z ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie 
gminnym – art.7 pkt 1 oraz Strategią Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na 
lata 2015-2020 (rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców, 
bezpieczeństwo). 

2. BO.MN.4/21 

Zakup i montaż lamp 
oświetleniowych ul. 

Wodociągowa w Małej 
Nieszawce 

24 000,00 zł 

Projekt dotyczy zakupu i montażu lamp oświetleniowych LED od strony ul. 
Bydgoskiej /Wodociągowej w kierunku zakładu wodociągów w Małej 
Nieszawce. Całość linii oświetlenia przebiegać będzie wzdłuż asfaltu (jezdni) 
ul. Wodociągowej. Montaż pierwszej lampy (podwójnej) proponowany jest 
na słupie energetycznym, przedłużenie istniejącego oświetlenia ul. 
Bydgoskiej. Następnie przebiegać będą wzdłuż istniejącej ulicy. 
 

1. Brak oświetlenia przy zjeździe z Ul. Bydgoskiej w wodociągową, co 
szczególnie nocą stanowi zagrożenie zdarzeniami drogowymi.  

2. Poprawa bezpieczeństwa dla kierowców w miejscu szczególnie 
niebezpiecznym 

3. Zmniejszenie zdarzeń niebezpiecznych dla pieszych wracających z 
pracy/szkoły z przystanku MZK linii nr.10 (ul. Szubińska) 

4. Oświetlenie pomogłoby również mieszkańcom „Bloku Kolejowego” 
(100m w głębi od ul. Wodociągowej) – mieszkają tam seniorzy 

5. Poprawa komfortu jazdy mieszkańcom Małej Nieszawki i nie tylko 
6. Ul. Wodociągowa to proste połączenie z centralną częścią Małej 

Nieszawki i Gminą Wielka Nieszawka w kierunku Urzędu Gminy. 
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Oświetlenie zdecydowanie pomogłoby w przemieszczaniu się tą 
trasę osób spoza terenu gminy zjeżdżających z obwodnicy lub w 
kierunku od Poznania. 
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SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA 
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1. BO.WN.1/21 
Uliczne kosze na śmieci 
w Wielkiej Nieszawce 

4 550,00 zł 

Projekt dotyczy zakupu, montażu i regularnego opróżniania ulicznych koszy 
na śmieci 13 sztuk. 
Potrzebą jest poprawa czystości Gminy Wielka Nieszawka. Służyć będzie 
wszystkim mieszkańcom. 
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SOŁECTWO CIERPICE 
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1. BO.C.1/21 

Zaopatrzenie terenu 
przed Szkołą 

Podstawową im. Kornela 
Makuszyńskiego w 

Cierpicach – ławki i kosze 
na śmieci 

12 000,00 zł 

 
Projekt dotyczy: 

• Zakupienia 6 ławek parkowych z oparciem – 180 cm – cena 900 zł 
za sztukę (plac przed szkołą) – kwota łączna 5400 zł 
 

• Zakupienia 6 ławek parkowych bez oparcia – 180 cm – cena 700 zł 
za sztukę (zielone pokoje) – kwota łączna 4200 zł 
 
 

• Zakupienia 2 sztuk koszy zewnętrznych do segregacji śmieci, cena 
jednego kosza 800 zł – kwota łączna 2400 zł 

         

        Koszt całkowity: 12 000 zł 
 
 
Planowane doposażenie terenu przed szkołą w ławki oraz kosze na śmieci 
wynika z potrzeb zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Z budżetu 
partycypacyjnego planujemy zakupić brakujące ławki bez oparcia i z 
oparciem oraz zagospodarować plac przed szkołą. Zakup i wymiana ławek 
jest niezbędna, ponadto zakup ławek przyczyni się do poprawy wizerunku 
zewnętrznego szkoły. W trosce o ład i porządek wokół szkoły oraz 
bezpieczeństwo uczniów zachodzi konieczność zakupienia dodatkowych 
koszy na śmieci. Ponadto priorytetem szkoły jest dbałość o ochronę 
środowiska naturalnego oraz wdrażanie uczniów do utrzymania czystości 
w szkole, przy szkole i w najbliższym otoczeniu oraz kształtowanie wśród 
nich postaw prospołecznych i proekologicznych. Wskazane działania są 
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zgodne z zadaniami gminy wynikającymi z ustawy z dn. 08.03.1990 r. o 
samorządzie gminnym – art.7 pkt 1 oraz Strategią Rozwoju Gminy Wielka 
Nieszawka na lata 2015-2020 (rozwijanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, bezpieczeństwo). 

2 BO.C.2/21 
Bezpieczeństwo na 

drodze 
15 400,00 zł 

Montaż trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ciągu  
ul. Leśnej oraz Szkolnej w Cierpicach. Pierwszy próg wyspowy 
zamontowany na wysokości Leśna 11, drugi na ulicy Leśnej za 
skrzyżowaniem z ul. Zakątek zgodnie z zachowaniem odległości od 
skrzyżowań i montażu nad przepustami. Trzeci próg na wysokości boiska 
przy parafialnym kościele, czwarty na wysokości SP w Cierpicach – stary 
jest popsuty i nie spełnia już swoich zadań. Piąty za zakrętem również na 
ulicy Szkolnej. 
 
Budowa owych progów zwalniających oraz lustra znacznie poprawi 
bezpieczeństwo na drodze zarówno pieszych, jak i rowerzystów (brak 
ścieżki rowerowej i chodnika na całej długości ul. Leśna) , dodatkowo 
montaż progów na ul. Szkolnej poprawi bezpieczeństwo dzieci. 
Mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej i skutecznie obniży to prędkość 
aut poruszających się po drodze. 

3 

 
BO.C.2/21 Zielona ściana 

 

3 400,00 zł 

Nasadzenie drzew typu tuja szmaragd w formie zielonego żywopłotu. 

 

 Projekt ma służyć wszystkim mieszkańcom ul. Sosnowej w celu izolacji 

osiedla od hałasu, kurzu i niezbyt przyjemnego widoku firmy ANDREWEX 
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SOŁECTWO BRZOZA 
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1. BO.B.1/21 Kamień pamiątkowy Ok. 5 000,00 zł 

Postawienie kamienia pamiątkowego z tablicą informacyjną  typu: 
„Pamięci dawnym mieszkańcom Brzozy”. Tekst napisany w dwóch 
językach: polskim i niemiecki. W prawidłowym sformułowaniu tekstu 
może pomóc stowarzyszenie „Lapidaria”. Działanie jakie należy podjąć to 
znalezienie kamienia, transport na cmentarz oraz wypisanie tablicy w 
zakładzie kamieniarskim. 
 
Cmentarz znajduje się przy trasie 91, jest miejscem często odwiedzanym 
przez turystów z różnych stron Polski a nawet obcokrajowców. Niektórzy 
specjalnie przyjeżdżają i zwiedzają miejsce kultu. Taki kamień pamiątkowy 
będzie miejscem przy którym można złożyć kwiaty i zapalić znicz. Ma 
przypominać o miejscu sakralnym a jednocześnie czcić szczątki dawnych 
mieszkańców Brzozy. Postawienie takiego kamienia będzie dobrą 
wizytówką dla naszej gminy świadczącą, że dba o zapomniane miejsca, a 
jednocześnie dla naszej młodzieży i turystów lekcją historii lokalnej. 

2. BO.B.2/21 Przystanek turystyczny Ok. 5 000,00 zł 

Postawienie wiaty o wymiarach 3 m x 5 m na działce gminnej w Brzozie 
wzdłuż szlaku Bursztynowego przy ul. Żeglarzy oraz wyposażeniu tej wiaty 
w stolik i ławki w ilości 6 sztuk oraz zakup stojaka rowerowego i 
postawienie obok wiaty. 
Wiata ma być miejscem przystanku na Szlaku Bursztynowym. Będzie 
służyła turystom, rowerzystom, gdzie będą mogli odpocząć lub coś 
skonsumować. Wiata służyć będzie również mieszkańcom czynnie 
uprawiającym sport, gdzie będą mogli się spotkać a jednocześnie może 
być miejscem spotkań mieszkańców mniej czynnych sportowo jako 
zachęta do uprawiania sportu i integracji. 

 


