Projekty podlegające głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na rok 2022

lp

Tytuł projektu

1.

Tężnia solankowa w
Brodnicy

2.

Brodnicka Książkodzielnia na
Dużym Rynku

3.

Rewitalizacja ulicy
Matejki – zieleń dla
Brodnicy
Pszczela wyspa

4.

Brodnickie przycupki

5.

6.

Rzut za trzy – Grunwald
streetball

7.

„Przystanek” Niskie
Brodno

Wartość

Krótki opis

358 500,00 zł Projekt obejmuje zakup i instalację tężni solankowej na terenie działki
usytuowanej za budynkiem dawnej siedziby Urzędu Gminy Brodnica (Zamkowa
13a). W ramach projektu zaplanowano również elementy małej architektury
oraz utwardzenie placu.
7 500,00 zł Projekt przewiduje ustawienie na Dużym Rynku tzw. książkodzielni – budki w
której mieszkańcy będą mogli zostawić książki których nie czytają i wziąć
dowolną książkę.
89 650,00 zł Projekt przewiduje zagospodarowanie pasa zieleni pomiędzy ulicą
Wyspiańskiego a ul. Ceglana od strony bloków. W ramach projektu planuje się
urządzenie zieleni, ustawienie ławek, stojaka na rowery oraz koszy na śmieci.
22 200,00 zł Projekt przewiduje utworzenie rabat bylinowych roślin miododajnych oraz
umieszczenie hoteli dla owadów na „Pszczelej wyspie”. Powierzchnia rabat ok.
70 m2. Lokalizacja projektu- zieleniec przy skrzyżowaniu ulic Marcina
Kasprzaka i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
91 650,00 zł Projekt przewiduje ustawienie na terenie miasta elementów małej infrastruktury,
alternatywnych rozwiązań dla tradycyjnych ławek. Tzw. ławko-podpórki
umożliwią mieszkańcom chwilowy odpoczynek podczas pieszego
przemieszczania się po mieście.
Projekt polega na utworzeniu boiska do koszykówki 3 x 3 z jednym koszem.
226 000,00 zł
Projekt przewiduje montaż kosza wraz tablicą do gry w koszykówkę,
utwardzenie podłoża i położenie nawierzchni boiska, zamontowanie siatki
zabezpieczającej i uzupełnienie zieleni. Wskazana lokalizacja to obszar
pomiędzy ul. Bohaterów Września a ul. Władysława Jagiełły.
453 050,00 zł Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni utwardzonej przy użyciu geokraty i
kruszywa oraz przeznaczenie terenu na miejsca postojowe. Projekt przewiduje
również nasadzenie drzew i krzewów. Lokalizacja projektu ul. Niskie Brodno.

8.

9.

Rozbudowa placu
zabaw na Osiedlu
Michałowo

109 066,64 zł Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę placu zabaw na Osiedlu
Michałowo. W ramach projektu zaplanowano nowe urządzenia do zabaw,
urządzenie zieleni, montaż ławek. Na placu zaplanowano wydzielenie miejsca w
którym najmłodsnajmłodsi będą mogli założyć swój własny ogródek.

Nowe Oblicze Lasku
Miejskiego - część II

267 000,00 zł Projekt zakłada rewitalizację terenu Lasku Miejskiego poprzez wykonanie ok.
500 m nowej nawierzchni mineralnej wraz z ustawieniem elementów małej
architektury (ławki, kosze), urządzenie zieleni, tablice informacyjne. Projekt
przewiduje również wykonanie oprysków p. kleszczom i komarom.

