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Kwota/ WIEŚ Uzasadnienie

1 Paulina Żbik Budowa kładki pieszo - rowerowej przez 

rzekę Wdę z tarasem widokowym

375 000,00 0,00 Brak uzgodnień z Wodami Polskimi, Powiatem Świeckim. Koszt 

inwestycji jest nie doszacowany, brak kosztów projektu, nie 

możliwy do wykonania w ciągu roku budżetowego.

2 Robert Marian 

Wojciechowski

Wykonanie ogrodzenia i przegrodzeń na 

Strzelnicy Sportowej - Świecie

129 000,00 0,00 Brak uzgodnień, teren Natura 2000. szereg ograniczeń ze względu 

na siedlisko nietoperzy na zamku. Wymagane jest uzgodnienie z 

Konserwatorem zabytków oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska.
3 Bogdan Tarach Ogródek Przyrodniczo Edukacyjny 0,00 19 000,00 Na wskazanym terenie nie można umieść żadnych urządzeń. Jest 

to teren w planie zagospodarowania przestrzennego rzeznaczony 

pod drogi.
4 Hanna Pilarska Wybudowanie zadaszenia na terenie 

rekreacyjnym

0,00 20 000,00 Działka nie jest odrolniona - należy złożyć wniosek do Starostwa, 

oraz brak kosztów projektu wybudowania zadaszenia.

5 Jolanta Grajewska Remont betonowego ogrodzenia boiska 

sportowego i murków pod siedziskami dla 

kibiców na obiekcie STRAŻAKA Przechowo

80 000,00 0,00 Projekt zakłada tylko uzupełnienie tynków i pomalowanie 

ogrodzenia, ale nie zakłada wykonania jego izolacji pionowej ścian 

i odwodnienie. To brak odwodnienia ogrodzenia jest  

odpowiedzialne za odpadanie tynku ze ścian muru. Koszt takiego 

odwodnienia dwustronnego wynosi około 160 000 zł. Aby to 

wykonać należy również uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości 

sąsiadującej z ogrodzeniem na ingerencję na jego terenie.

6 Tomasz Pasiek Wydanie albumu książkowego " Świecka 

sztuka"

35 000,00 0,00 Nie zostały podłączone zgody osób na przeniesienie praw 

autorskich osób proponowanych oraz prezentowania ich 

wizerunku. Wniosek nie zawiera wystarczających informacji w jaki 

sposób będą wyłaniane osoby prezentujące najciekawszą  

twórczość, jakimi kryteriami i kto będzie wyłaniał te osoby. 

Przedstawiona twórczość czterech twórców będzie niekompletnym 

opracowaniem.

Świecie, dnia 30 sierpnia 2021 roku

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 r.

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Łączny koszt wszystkich projektów 658 000,00

Łączny koszt projektów w mieście 619 000,00

Łączny koszt projektów na wsi 39 000,00


