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Burmistrza Miasta Bogutszowa-Gorc

informuje,iżw terminie od l0.05.202l r. do 28.05.202l r. odbedzie sie
głosowanie na pozyĘwnie zweryfikowane projekĘ złożone w ramach Budżetu

Obywatelskiego Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 20ż1.

1. Opis projektów zatwierdzonych do głosowania:

L.p. Tytuł projektu Opis szacunkowa
lrwota

DZIEL|{ICA _ BoGUSZow

l
Siłownia zewnętrzna

,,Boguszów"

Projekt zakłada budowę siłowni zewnelrznej na skwerze przy
skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Henryka Sienkiewicza.
Siłownia zostanie wyposażona w uniwersalne lrządzenla
treningowe takie jak: orbitrek, rowerek, twister*wahadło,
lrryciąg górny, fitness mini, wraz z instrukcjami, dotyczącymi
prawidłowego treningu,

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Boguszowa-
Gorc miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu, słuzącemu
rozwojowi sprawności ftzycznej oraz zachęcającemu do
wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności.

ż9 999,48 zł

ż

Bezpieczeństwo
naszym priorytetem -
nowy sprzęt dla OSP

Boguszów

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
Boguszowa-Gorc poprzez doposazenie Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Boguszowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy
taki j ak : wentyl ator oddym i aj ący, ratownicze elektronar zędzia
akumulatorowe, sprzęt do podawania piany gaśniczej oraz
wyposażenie remizy w sprzęt AGD i RTV poprawiający
możliwości operacyjne jednostki w trakcie długotrwaĘch
działań i umożliwiaj ący udział strazaków w szkoleniach, które
obecnie odbywają się w formie on-line.

30 000.00 zł

a
J

Budowa ścieżki
sprawnościowej dla
dzięci i młodzieĄ

Celem projektu, jest budowa ścieżka sprawnościowej dla osób
przebywających na stadionie przy ul. Kusocińskiego 1

w Boguszowie-Gorcach. Urządzenia zaprojektowane
w ramach tnr. ścieżki sprawnościowej przeznaczone będą dla
dzieci i młodzieĘ, a ich głównym zadaniem będzie poprawa
ogólnej kondycji i sprawności ruchowej,
W ramach ścieżki zostaną zamontowane urządzenia
sprawnościowe takię jak: zestaw elementów do wspinaczki
(kratownice, drqżki, rączki do zwisu na łańcuchach, liny do
wspinania, przeplotnice walcowe itp.), drabinka pozioma,
drążki gimnasĘczne, równoważnia łamana, zestaw różnej
wysokości beli ,,góra - dół".

30 000.00 zł



L.p. Tytuł projektu Opis szacunkowa
lrwota

DZIELNIICA - GORCE

l

Bezpieczne
i przyjazne Gorce.

Wspólny projekt

Publicznej SzkoĘ
Podstawowej Nr 5

i Ochotniczej Strazy
Pożarnej w Gorcach

Projekt zakłada:

l. stworzenie, bezpiecznej l przyjaznej strefo wypoczynku
i spędzania wolnego czasu dla uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 5 i mieszkańców Gorc poprzez

wykonanie prac remontowych w zakresie naprawy

i malowania muru znajdującego się na terenie placu przy

budynku szkoły przy ul. Staszica 5 oraz uporządkowanie
i zagospodarowanie terenu zielni przed szkołą wzdłuż
ul. Staszica poprzez utworzenie małego skwerku wśród
rosnących tam drzew (wytyczenie alejek, montaz ławek).

ż. Doposazenie Jednostki Ochotniczej Strazy PoŻamej

rv Gorcach w specjalistyczny sprzęt oświetleniowy oraz

odzież specjalną niezbędne do pracy na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców.

42 116.50;Ą

2

Modernizacja
infrastruktury obiektu

sportowo-
rekreacyjnego przł

ul. Olimpijskiej
w Boguszowie-

Gorcach

Celem projektu jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-

sportowej na terenu stadionu przy ul. O|impijskiej l
w Boguszowie-Gorcach poprzez zakup i montaz dwóch
bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz z siatkami,
piłkochrytów za bramkami oraz nowoczesnych kabin dla
zawodników rezerwowych. Zakupiony sprzęt będzie słuzył
zawodnikom Klubu Piłkarskiego Górnik Gorce Boguszów-
Gorce oraz mieszkańcom Boguszowa-Gorc. Przedsięwzięcie
wp§nie korzystnie na podniesienie jakości Ęcia
mieszkańców, zachęci do aktywnego spędzania czasu

wolnego, czerpania radości z uprawiania sportu oraz
przyczyni się do akĘwizacji i integracji społeczności lokalnej.

40 685,33 zł

Zgodnie z § 8 ust.3 Regulaminu Budzetu Obywatelskiego projekty są umieszczanena karcie do
głosowania zgodnie z kolejnością ich zgłoszeniado Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Informujemy również iż, zgodnie z § 4, ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-
Gorc na rok 202I stanowiącego zńącznlk do uchwały Nr XXXIIlI77lZlRady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 202I r., następujące projekty zostńy zatwięrdzone do
realizacji bez konieczności przeprowadzania głosowania.

L.p. Tytuł pĄektu Pomysłodawca szacunkowa lrwota Dzielnica

l
Modernizacja placu zabaw w Starym

Lesieńcu*

Grzegorz Urban
Dorota Zgorzelska -

Woitasik
24 000,00 zł Stary Lesieniec

2

Strefa integracji sensorycznej dla uczniórł
o specjalnych potrzebaclr edukacyjnych

w PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach

Wiesława
piotrowska 33 314.00 zł Kuźnice



2, Kto może głosować:

Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru projektow do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego są pełnoletni mieszkańcy Boguszowa-Gorc, ktorzy ukończą 18 lat
najpoźniej w dniu rczpoczęcia głosowania.

3. Gdzie można pobrać i z|ożyć kartę do głosowania.

Karlę do głosowania mozna pollrać i złożyc w następujących mie.iscach:

*Dni i godziny dostępności poszczególnych obiektóyv mogq ulec nnianie w zależność od ahualnej sytuacji
epidemiologicznej.

Karty do głosowania dostępne są także w Biule§nie Informacji Publicznej Urzędtr Miejskiego
w Boguszowie-Gorcach w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie internetowej Boguszowa-
Gorc,

w związku z stanem epidemii covlD-19. przy pobieraniu i składaniu kart do głosowania

należv zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa obowiazuiace w iednostkach. w których
ulokowane sa urnv.

L.p. Mieisce Dni i sodzinv dostępności*

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
(pafter, urna przy wejściu)

plac odrodzenia l

58-370 Boguszów-Gorce

- 13:00

2

Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

(II piętro)
ul. Waryńskiego 10

58-370 Bosuszórv-Gorce

- l3:00

J

Centrum Kulturalno-Kollgresowe,,Witold"
(pafter, urna przy wej ściu)

ul. Traugutta 12 g
58-371 Boeuszów-Gorce

(godziny pracy mogą u|ec zmianie)

4

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum
Kultury w Boguszowie-Gorcach

- Filia Nr 5

ul. Kosynierów 8l
58-370 Boguszów-Gorce

5

Mie.iska Biblioteka Publiczla - Centrum
Kultury w Boguszowie-Gorcach

- Filia Nr 2
ul. Reyrnonta 4

5 8-31 ż Bo guszórv-Gorce

17:30

6

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum
Ku ltury w Boguszowie-Gorcach

-Filia Nr 3

ul. Zeromskiego 35
58-372 Boguszów-Gorce

'ż sobota. niedziela - nieczynne



4. Na co zwrócić uwagę:

Kartę do głosowania należy wypełnić w sposób czytelny, umieścić na niej datę oddania głosu
oraz podpisać.

Kar§ do glosowania należy wrzucać do urn oznaczonych napisem o,Głosowanie na Budżet
Obywatelski Gminy Boguszów-Gorce na rok 20żl".

Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego nastąpi do dnia
07.06.202l r.

5. Kontakt

Informacje dotycz:ące Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Centrum Óbrł,rgi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach, ul, Waryńskiego 10,58-370 Boguszów-Gorce, tel.74 842 11 07,
e-mail: sekretariat@coj.boguszow.eu lub w IJrzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach
tęl, 7 4 8449 -3 i 1 wew.43, e-mail : pelnomocnik.rozwoj@boguszow-gorce,pl

Boguszów-Gorce, 30.04,2021 t.

Burmistrz
Osoba Pełniqca Funkcję

Burmistrza ĘiaNta Boguszpwa - Gorc

lJrr,rl*^,l
KrĄlsztof Kum1rek


