
LISTA WNIOSKÓW O UJĘCIE ZADANIA  

W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2018 GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW 

 

 

L.p. NAZWA ZADANIA 
MIEJSCE 

REALIZACJI 

PRZEWIDYWANA 

WARTOŚĆ 

ZADANIA 

OCENA 

FORMALNA 

OCENA 

MERYTORYCZNA 

PROJEKT 

WYŁONIONY  

DO 

GŁOSOWANIA 

1. 

Chodnik wraz z kopertami na 

samochody i tabliczkami „Tylko dla 

mieszkańców bloku” wzdłuż bloku ul. 

Szczecińska 12/ul. Sobieskiego oraz 

ścieżka rowerowa przy krawężniku 

ul. Szczecińska 12 Brak wyliczenia 
brak wymaganej 

ilości podpisów 
- - 

2. Zestaw trwałych urządzeń 

sprawnościowych do ćwiczeń 

rekreacyjnych na zewnątrz 

 

park, ul. Kościelna 45 tys. zł V V V 

3. Siłownia plenerowa „Pod chmurką” 

 
os. Wazów 45 tys. zł V 

V 

Potrzebne wyznaczenie 

miejsca i zgoda  

SM Pomorzanki 

Wyznaczono 

termin 

uzupełnienia oferty 

do 26.09 

4. Utwardzenie nawierzchni ulicy 

Traugutta  płytami drogowymi 

ażurowymi lub pełnymi na odcinku od 

skrzyżowania z drogą biegnącą w 

kierunku miejscowości Sieroczyn 

ul. Traugutta 45 tys. zł V V V 

5. „Bezpieczny pieszy, bezpieczny 

rowerzysta”  - uporządkowanie 

chodników i ścieżek pieszo-

rowerowych w zakresie prawidłowego 

oznakowania, zlikwidowania barier 

architektonicznych, połączenie 

fragmentów ścieżek w całość 

całe miasto 45 tys. zł V 

Po analizie stwierdzono, że 

zadanie przekracza próg 

finansowy,  brak jest 

dokumentacji - koncepcji 

uporządkowania 

chodników i ścieżek, 

brak uzgodnień  

z właścicielami  

chodników i dróg 

- 



6.  Oświetlenie solarne ścieżki rowerowej 

(12 lamp solarnych na 4 metrowych 

słupach aluminiowych osadzonych na 

podstawie betonowej) 

Odcinek ścieżki 

rowerowej przy al. 

Wojska Polskiego 

pomiędzy ul. Kołłątaja 

a Poniatowskiego 

43.168,00 zł V V V 

7. Reaktywacja siłowni OSiR „Kuźnia” – 

wymiana sprzętu, pomalowanie ścian, 

wymiana biurka, zakup sprzętu audio 

OSiR, ul. Szkolna 1 17 tys. zł 

Miejsce nie jest 

ogólnodostępne 

i jest płatne 

- - 

8. Boisko do gry w piłkę dla dzieci do lat 

12 – wyrównanie terenu, nowa 

nawierzchnia, ogrodzone wysoką 

siatką, wejście zabezpieczone, 

monitoring, 1 bramka i siatka do 

kometki 

ul. Sobieskiego 6 

(dawne boisko 

internatu LO lub plac 

przed Sobieskiego 6A 

brak wyliczenia 

Wskazany teren 

jest własnością 

powiatu 

człuchowskiego, 

brak innej 

bezpiecznej 

przestrzeni  

- - 

9. Wymiana ciągów pieszych – 

chodników i placu przed wejściem 

głównym do szkoły z płytek 

betonowych na kostkę betonową typu 

„polbruk” 

ul. Sobieskiego 7A 42 tys. zł 
Miejsce nie jest 

ogólnodostępne 
- - 

 


