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Zespół ds. budżetu obywatelskiego, w składzie: 

1) Przewodniczący Zespołu – I Zastępca Burmistrza Trzcianki; 

2) Sekretarz – podinspektor ds. promocji i współpracy z mediami; 

3) Członek – inspektor ds. budowy, remontów i utrzymania dróg; 

4) Członek – inspektor ds. planowania przestrzennego; 

5) Członek – główny specjalista ds. architektury miejskiej; 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Trzcianka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2019 r., 

poz. 2724, z 2020 r. poz. 5962), w oparciu o protokół z dnia 03.09.2021 r. oraz po nadesłaniu 

uzupełnień i modyfikacji przez wnioskodawców 

 

wskazał następujące projekty, które zostaną poddane do głosowania w ramach głosowania 

internetowego w Budżecie Obywatelskim: 

 

Projekty miejskie 

Lp. Tytuł zgłoszonego projektu 

1. Plac zabaw dla psów 

2. Boisko do sportu dla osób niepełnosprawnych 

3. „Serca bicie” – trzcianeckie defibrylatory AED 

4. 
Czyste plaże – sprzęt porządkowy dla WOPR 

„Anioły” 

5. 
Pierwszy recyklomat w Trzciance – zamień 

śmieci na nagrody 

6. Ekologiczny plac zabaw – radość z natury 

7. Ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci 

8. Oświetlenie boiska treningowego 

 

 

Projekty wiejskie 

Lp. Tytuł zgłoszonego projektu 

1. 
Trybuny i oświetlenie boiska wiejskiego 

w Straduniu 

2. Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami 

3. 
2 w 1 – wiata rekreacyjna i scena plenerowa 

w Runowie 

4. Relaks z Rościsławą z Niekurska 
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dokonał wyboru projektów, które nie spełniły wymogów formalnych: 

Lp. Tytuł zgłoszonego projektu Uwagi 

1. 

Centrum Dziecięcej Integracji – 

szansa aktywizacji dzieci i 

młodzieży 

Realizacja projektu jest 

związana z 

zakończeniem realizacji 

innego zadania – 

modernizacja sali 

wiejskiej w Białej wraz 

z rozbiórką budynków 

biblioteki i 

gospodarczego 

zlokalizowanych na 

działce nr ew. 985 w 

Białej, gmina 

Trzcianka. Na dzień 

dzisiejszy wykonawca 

ww. inwestycji nie 

został wyłoniony. 

2. 

Szkolenia, doradztwa, 

windykacje, sprzedaże towarów 

i usług 

Oferta handlowa 

3. 

Szkolenia, doradztwa, 

windykacje, sprzedaże towarów 

i usług 

Oferta handlowa 

4. 
Internacjonalizacja – telefony, 

internet, targi 
Oferta handlowa 

5. 
Internacjonalizacja – telefony, 

internet, targi 
Oferta handlowa 

 


