
 

 

Lista projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 
 

 

Lp. NAZWA ZADANIA 
ORIENTACYJNY 

KOSZT 
WNIOSKODAWCA Opis projektu  

1 Zielony Skrót 54.000 zł Tomasz Kraśnicki 

Projekt zakłada wykonanie alejki o długości ok. 50 m. wyłożonej 

polbrukiem, wykonanie mostku parkowego dla ruchu pieszego 

ustawienie ławek oraz koszy na śmieci, zagospodarowanie terenu 

poprzez niwelację oraz zasadzenie zieleni. 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Realizacja projektu stworzy 

mieszkańcom bezpieczne, krótsze przejście od ulicy Sienkiewicza, 

powstanie przyjazny zielny zakątek do spaceru i odpoczynku 

2 

Przebudowa ulicy 

Białostockiej  

i Kościuszki 

36.750 zł Janusz Sidorowicz 

Projekt zakłada przebudowę nawierzchni z polbruku, poziomowanie 

zapadniętych studzienek kanalizacyjnych, kratek burzowych, 

krawężników i obrzeży. 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Poprawa jakości połączenia 

drogowego Choroszcz – Białystok przez Sienkiewicze. 

3 Zielona Siłownia 44.200 zł Zbigniew Andruszkiewicz 

Projekt zakłada zamontowanie urządzeń wchodzących w skład „Zielonej 

siłowni” oraz ławek i koszy na śmieci przy boisku miejskim przy 

„Orliku”. 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Projekt ma służyć młodzieży 

oraz mieszkańcom osiedla i miasta Choroszcz, ma promować zdrowy 

styl tryb życia, ma zapewnić lokalną rekreację i poprawę zdrowia nie 

tylko mieszkańców miasta. 

4 

Uzupełnienie 

infrastruktury 

stadionowej 

31.048,78 zł Wojciech Błaszko 

Projekt zakłada wymianę bramek na płycie głównej boiska, 

zainstalowanie piłkochwytów za bramkami, poprawę oświetlenia od 

strony ulicy Pałacowej. 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa osób 

uczęszczających na zajęcia na „Orliku” poprzez oświetlenie ulicy 

Pałacowej,  poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego, który służy 

dzieciom i dorosłym zawodnikom z terenu miasta i gminy (klub 

sportowy, drużyna LZS). 



5 

Cała Choroszcz 

remontuje swoje 

Centrum Kultury 

60.000 zł Andrzej Sztabelski 

Projekt zakłada wymianę instalacji elektrycznej w 8 pomieszczeniach na 

I-szym piętrze budynku Centrum Kultury oraz dostosowanie zaplecza 

auli widowiskowej do nowoczesnych standardów. Na 

zapleczu/garderobie zaplanowano ułożenie parkietu, wykonanie 

podwieszonego, ognioodpornego sufitu, oraz odnowienie i odmalowanie 

ścian. Zaplanowano zakup niezbędnego umeblowania garderobianego 

(szafa z lustrem, wieszaki). 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Powstanie profesjonalna 

garderoba, co usprawni korzystanie z auli oraz umożliwi realizowanie  

różnorodnej działalności koncertowej, teatralnej i ogólnorozrywkowej 

wymagającej dobrego zaplecza logistycznego. Wymiana instalacji 

elektrycznej poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 

budynku oraz ułatwi remont kolejnych pomieszczeń Centrum Kultury. 

„Ożywienie”, ponowne włączenie w poczet używanych przez 

społeczność lokali jest celem nadrzędnym projektu. Kolejny to odnowa 

zabytku liczącego już przeszło 120 lat na trwałe wpisanego w pejzaż 

Choroszczy. 

6 
Skwer przy 

Traugutta 
52.417,23 zł 

Paweł Lenkiewicz,  

Justyna Małyszko - 

Lenkiewicz 

Projekt zakłada zagospodarowanie skweru przy ulicy Traugutta poprzez 

stworzenie trzech stref tematycznych. 

I strefa relaksu i kontemplacji przeznaczona dla osób starszych  

i nie tylko. W centralnym punkcie tej strefy znajduje się krzyż 

ufundowany przez mieszkańców osiedla na cześć Jana Pawła II  

i wokół tego krzyża ustawiono ławki oraz wydzielono miejsca ze stołami 

przeznaczonymi do gry w szachy i warcaby. 

II strefa zabawy przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Jest to plac zabaw 

wyposażony w odpowiednie urządzenia oraz 2 stoły piknikowe 

umożliwiające spożywanie posiłków na świeżym powietrzu. 

III Stefa fitness przeznaczona dla osób w każdym wieku chcących 

porwać sprawność fizyczną. Wszystkie urządzenia zostały tak 

zaplanowane, aby zadbać o sprawność wszystkich partii mięśniowych. 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Stworzenie ogólnodostępnego 

miejsca służącego poprawie warunków życia mieszkańców oraz ich 

integracji. Brak podobnej infrastruktury w tym rejonie miasta 

 

7 

Zagospodarowanie 

terenu otoczenia 

„Kominowe Bajoro” 

58.000 zł Piotr Tymiński 

Projekt zakłada wyrównanie i zagęszczenie terenu oraz dowiezienie 

ziemi, ustawienie wiaty i ławek ze stołami z zadaszeniem, wykonanie 

pomostu przez rowek oraz wykonanie projektu oświetlenia 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Uporządkowanie terenu wokół 

zbiornika wodnego, stworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego. 

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom. 

 

 



Lista projektów nie zakwalifikowanych do konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015  

wraz z uzasadnieniem 

 

 

LP. NAZWA ZADANIA WNIOSKODAWCA 
ORIENTACYJNY 

KOSZT 

uzasadnienie negatywnie zaopiniowanych 

projektów złożonych do Budżetu 

Obywatelskiego 2015 

1 
Rodzinne wypady na 

ścieżkę rowerową na 

Zastawiu II mamy 

Magdalena 

Tywończuk 
70.000 zł 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 załącznika do 

Uchwały Nr XXV/241/2014 Rady Miejskiej w 

Choroszczy z dnia 26 czerwca 2014 r. wartość 

pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 

75 tys. zł. – brak możliwości realizacji projektu 

ze względu na niedoszacowane koszty realizacji:  

koszt wybudowania 1 m2 ścieżki rowerowej 

będącej jednocześnie chodnikiem (min. 

szerokość w takim przypadku to 2,5 m) wynosi 

ok. 70 zł, długość ulicy Zastawie II to 1430 m, 

co daje nam ok. 3575 m 2  z czego wynika, że 

orientacyjny koszt realizacji inwestycji to ok. 

250 tys. zł.  

2 

Remont ulic: 

Kościuszki, 

Piłsudskiego, 

Białostockiej 

Renata 

Chrzanowska 
- 

Projekt nie spełnia wymogów formalnych: 

zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 załącznika do 

Uchwały Nr XXV/241/2014 Rady Miejskiej w 

Choroszczy z dnia 26 czerwca 2014 r.  ze 

środków Budżetu Obywatelskiego mogą być 

realizowane zadania inwestycyjne – remont nie 

ma charakteru inwestycyjnego,  

Ponadto do wniosku nie dołączono listy osób 

popierających projekt, i brak jest oszacowanego 

kosztu  realizacji projektu.  

3 
Przebudowa 

nawierzchni boiska 

wielofunkcyjnego 

Jacek Dąbrowski 26.000 zł 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 załącznika do 

Uchwały Nr XXV/241/2014 Rady Miejskiej w 

Choroszczy z dnia 26 czerwca 2014 r. wartość 

pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 

75 tys. zł. – projekt nie może być zrealizowany 

tylko poprzez zakrycie istniejącej nawierzchni 

asfaltem, ponieważ inwestycja wymaga 

wybudowania odwodnienia i wykonania 

podbudowy. Koszt szacunkowy z uwagi na 

konieczność wykonania w/w prac jest 

wielokrotnie wyższy od założonego przez 

wnioskodawcę.  

 

4 
Budowa siłowni na 

świeżym powietrzu 
Józef Waczyński 63.082 zł 

Projekt zaplanowano do realizacji na 

nieruchomości będących w użytkowaniu 

wieczystym wiele podmiotów -  wnioskodawca 

nie dostarczył dokumentów uprawniających 

Gminę Choroszcz do inwestowania na terenie 

obcym 

5 
Budowa chodnika 

przy ul. Słowackiego 

Grzegorz 

Gereluk 
30.000 zł 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 załącznika do 

Uchwały Nr XXV/241/2014 Rady Miejskiej w 

Choroszczy z dnia 26 czerwca 2014 r. ze 

środków Budżetu obywatelskiego mogą być 

realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne 

dotyczące inwestycji znajdujących się w zakresie 

zadań własnych gminy - brak możliwości 

realizacji projektu ze względu na fakt, że 

wskazane zadanie nie stanowi zadania własnego 

gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o samorządzie gminnym. Zgodnie z w/w 

przepisem Gmina może budować chodniki przy 

drogach publicznych, a ulica Słowackiego nie 

jest droga publiczną. 

6 

Budowa parkingu 

osiedlowego przy 

ulicy Powstania 

Styczniowego 14 

Izabela Jeniec - 

Kardasz 
42.500 zł 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 załącznika do 

Uchwały Nr XXV/241/2014 Rady Miejskiej w 

Choroszczy z dnia 26 czerwca 2014 r. wartość 

pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 

75 tys. zł. – projekt nie może być realizowany 



przed uprzednim wybudowaniem ulicy oraz 

niezbędnej infrastruktury w tym kanalizacji 

deszczowej. Całość wielokrotnie przekracza 

wartość założoną oraz przekracza wartość 

dopuszczalną. 

7 
Monitoring wizyjny  

w Choroszczy 
Dariusz Dudek 67.739,55 zł 

Projekt nie spełnia wymogów formalnych: 

- projekt zaplanowano do realizacji na 

nieruchomości nie stanowiącej własności Gminy 

Choroszcz, wnioskodawca nie dostarczył 

dokumentów uprawniających Gminę Choroszcz 

do inwestowania na terenie obcym. 

 

 


