
 

 

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY PIŁAWA GÓRNA 2021 ROK 

GŁOSOWANIE 

W dniach od 19 do 30 kwietnia 2021 r. głosujemy na projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Piława Górna na rok 2021 r.  
Głosowanie w formie papierowej: 
- w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69 –  
 urna przy Biurze Obsługi Klienta, 
- w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki, ul. Piastowska 40 –  
 urna w holu na parterze 
Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Piława Górna na rok 2021 

Lp. 
Nr 

projektu 
Tytuł projektu 

 
Lokalizacja 

Oszacowane 
koszty 

projektu 
Uzasadnienie 

1 002 LETNIE KINO PLENEROWE 
Proponowany projekt dotyczy zakupu 
niezbędnej infrastruktury:  
1. ekran projekcyjny mobilny 305 x 190 

2. projektor 
3. nagłośnienie 
4. statywy, przedłużacze 
5. leżaki 30 szt. 

 -wyświetlanie bajek lub filmów dla dzieci podczas 

rodzinnego pikniku organizowanego z okazji Dnia 

Dziecka; 

-organizacja filmowego ośrodka letniego podczas Dni 

Piławy Górnej-wyświetlanie filmów promujących walory 

turystyczne miasta i okolicy; 

-uatrakcyjnienie oferty letniego wypoczynku dla dzieci                

w ramach akcji „Lato w mieście” 

  

 

Plenerowe 
Centrum 
Rekreacji, 
Kompleks Boisk 
Sportowych 
„Orlik” przy ul. 
Kościuszki  

 
26.000,00 zł 

Projekt zgodny             
z Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego.  

 
 

2 005 DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W PIŁAWIE 
GÓRNEJ 
Proponowany projekt dotyczy zakupu: 
1. motopompy pływającej 
2. pompy zanurzeniowej elektrycznej.  
Urządzenia będą wykorzystywane przez strażaków 
do wypompowywania wody w przypadku zalanych 
pomieszczeń oraz do pozyskiwania wody w trakcie 
pożaru ze zbiorników i z cieków wodnych 

 

Ochotnicza Straż 
Pożarna, ul. 
Polna 5   

9.348,00 zł  

Projekt zgodny                    
z Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego.  
 

3 006 DOPOSAŻENIE TERENU 
SPORTOWEGO PRZY KOMPLEKSIE 
"ORLIK" 
Proponowany projekt dotyczy zakupu                
i montażu: 

1. zestaw sprawnościowy do uprawiania 
Street Workout – profesjonalny plac do ćwiczeń 
składający się  z różnego rodzaju drążków, poręczy                   
i drabinek służących do ćwiczeń                        
z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała; 
2. kurtyna wodna przyniesie ulgę w lecie, 
pomoże w schładzaniu w upał; 
3. stacja naprawy rowerów pozwoli na 
wykonanie wszystkich podstawowych napraw takich 
jak wymiana dętki, usuwanie luzów, regulacja 
przerzutek, hamulców itd. 

Teren przy Hali 
Sportowej, 
Kompleksie 
Boisk 
Sportowych 
„Orlik” oraz 
Skateparku przy 
ul. Kościuszki  27.000,00 zł  

 

Projekt zgodny                      
z Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego.  
 

 

GŁOSUJEMY TYLKO NA JEDEN PROJEKT! ! !  


