
Informacja o weryfikacji  projektów zgłoszonych w roku 2020  do Budżetu Obywatelskiego  
 
 

lp Numer 
projektu 

Data 
wpływu 

Imię i nazwisko 
projektodawcy 

Tytuł projektu  Wartość  Krótki opis UWAGI 

 

1. 

 

1/2020 

   

  03-09-2020 

 

Patryk Janusz 

Król 

Brodnicka Strefa 

Rekreacji – Grill i 

siłownia w parku Jana 

Pawła II 

120.000,00 zł Projekt dotyczy 

utworzenia strefy 

rekreacji w Parku im. 

Jana Pawła II składającej 

się  z części grillowo – 

piknikowej, siłowni 

zewnętrznej.  

Odrzucony 

( zadanie nie posiada pozytywnych 

opinii   dotyczących możliwości  

realizacji zadania, w  oparciu o 

przeprowadzoną  analizę 

techniczną i prawną, o których 

mowa w § 13 ust. 4 pkt 3 

regulaminu ) 

 

 

2. 

 

2/2020 

 

07-09-2020 

 

Łukasz  

Graczyk 

Centrum Integracji dla 

dzieci i młodzieży przy 

obwodnicy 

120.000,00 zł Projekt przewiduje 

budowę placu zabaw dla 

dzieci i młodzieży w 

wieku od 1 – 14 lat, 

zlokalizowanego  przy 

ul. Tatrzańskiej. 

Odrzucony 

( brak  poparcia  wymaganej 

liczby mieszkańców ) 

 

3. 

 

3/2020 

 

11-09-2020 

 

Wojciech 

Wiśniewski 

Tężnia solankowa w 

Brodnicy 

 

215.000,00 zł Projekt zakłada budowę  
tężni solankowej  

zlokalizowanej w Parku 

im. Jana Pawła II w 

pobliżu kładki dla 

pieszych. 

Odrzucony 

( zadanie nie posiada pozytywnych 

opinii   dotyczących możliwości  

realizacji zadania, w  oparciu o 

przeprowadzoną  analizę 

techniczną i prawną, o których 

mowa w § 13 ust. 4 pkt 3 

regulaminu ) 

 

4. 

 

4/2020 

 

11-09-2020 

 

Mateusz 

Szafrański 

Mini tężnia solankowa 

z parkiem 

kieszonkowym w 

Parku Fryderyka 

Chopina 

 

137.250,00 zł Projekt zakłada budowę  
mini tężni solankowej z 

parkiem kieszonkowym 

w Parku Fryderyka 

Chopina. 

 

Odrzucony 

( zadanie nie posiada pozytywnych 

opinii   dotyczących możliwości  

realizacji zadania, w  oparciu o 

przeprowadzoną  analizę 

techniczną i prawną, o których 

mowa w § 13 ust. 4 pkt 3 

regulaminu ) 



 
Brodnica, dnia  12 października 2020r. 

Sporządził: Magdalena Hoga 

 

5. 

 

5/2020 

 

15-09-2020 

 

Marcin 

Wódkowski 

Świat  Dziecka – 

ekologiczno-

edukacyjny plac 

zabaw dla dzieci i 

młodzieży 

479.107,14 zł Projekt przewiduje 

budowę placu zabaw dla 

dzieci i młodzieży na 

Osiedlu Grunwald  przy 

ul. Tatrzańskiej. W 

ramach projektu 

zaplanowano również  
utworzenie strefy 

edukacyjno-ekologicznej 

ze ścieżką sensoryczną i 
tablicami 

przyrodniczymi. 

Przyjęty 

 

6. 

 

6/2020 

 

15-09-2020 

 

Michał 

Ziemlewski 

Oświetlenie  ulicy 

Iglastej 

19.000,00 zł Projekt  przewiduje  

budowę  oświetlenia  

przy ul. Iglastej. 

W ramach projektu 

zaplanowano ustawienie 

6 lamp ulicznych. 

Przyjęty 

 

 

7. 

 

7/2020 

 

15-09-2020 

 

Mateusz 

Wróblewski 

Kompleks zjeżdżalni 

wodnych nad jeziorem 

Niskie Brodno 

470.000,00 zł W ramach projektu 

zaplanowano  

kompleksową renowację 
istniejącej zjeżdżalni 

wodnej znajdującej się na 

plaży miejskiej nad 

Jeziorem  Niskie Brodno 

oraz budowę dwóch 

nowych zjeżdżalni. 

Odrzucony 

( projekt nie spełnia kryterium:  

Projekt nie narusza obowiązujące 

przepisy prawa, prawa osób 

trzecich, w szczególności prawa 

własności oraz kryterium: 

ogólnodostępności i 

nieodpłatności  ). 


