
                         BUDŻET OBYWATELSKI 2022 
 

Budżet obywatelski 2022 
 
Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w budżecie obywatelskim 2022 
zakwalifikowało się 20 projektów – dziesięć ogólnomiejskich i dziesięć wiejskich. 
Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 8 października 2021r. 
 
 
W dniu 20 września 2021 r. o godzinie 12.00 (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim 
w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101 odbędzie się spotkanie Zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego 2022 i publiczne losowanie kolejności projektów  
na karcie do głosowania. 
 
 
W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy gminy będą głosować  
na następujące projekty/pomysły: 
 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE     

Wnioskodawca Tytuł projektu / opis Wartość 

Katarzyna 
Klimowicz-Kułak 

Czysta Sokółka – zakup i montaż ulicznych koszy na śmieci. 
Poprawa czystości i estetyki miasta Sokółka poprzez zakup i 
montaż koszy ulicznych w miejscach wskazanych przez 
mieszkańców. 

80 000 zł 

Krystyna Kostera Festyn pt. „Biesiada Disco”. 
Festyn mający na celu zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnego 
spędzania czasu wolnego. Projekt zakłada między innymi 
występy zespołów muzycznych, stoiska edukacyjno-
rozrywkowe i animacyjne dla dzieci, zakup wyposażenia 
(głośniki, nakładki na kable, namioty, leżaki, zjeżdżalnia 
dmuchana). 

77 400 zł 

Piotr Romanowicz Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego  
w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Projekt obejmuje wykonanie prac budowlanych oraz zakup i 
montaż wyposażenia w parterze budynku Urzędu Miejskiego w 
Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

80 000 zł 

Edyta Antuszewska Altanki do grillowania i piknikowania przy Zalewie 
Sokólskim. 
Projekt zakłada budowę stanowiska do grillowania o 
konstrukcji drewnianej  o śr. 6m, utwardzenie terenu pod 
grillem, oraz ustawienie 4 stanowisk do piknikowania w postaci 
stolika drewnianego z dwoma ławkami i zadaszeniem (altanki). 

80 000 zł 

Edyta Antuszewska Doposażenie placu zabaw między ul. Krasickiego  
i ul. Północną. 
Projekt zakłada zakup i montaż nowych urządzeń na placu 
zabaw (huśtawka bocianie gniazdo, karuzela tarczowa z 
siedziskami, urządzenie wielofunkcyjne, gra labirynt, stół do 
gry w szachy, linarium piramida). 

80 000 zł 



Jacek Grzybowski Zielone płuca Sokółki – Kwietniki antysmogowe  
w sokólskich parkach. 
Projekt zakłada ustawienie 10 donic z roślinnością 
antysmogową na terenie parków i skwerów należących do 
Gminy Sokółka. 

16 900 zł 

Jacek Grzybowski Płonie ognisko w lesie – Paleniska nad jeziorem. 
Projekt zakłada zamontowanie i oznakowanie 7 palenisk nad 
zalewem w Sokółce, w szczególności przy plaży oraz wzdłuż 
nowej ścieżki rowerowej. 

20 000 zł 

Jacek Grzybowski Eko mural ku pamięci Witolda Biziuka – Burmistrza, 
Nauczyciela, Komendanta. 
Projekt zakłada uczczenie społecznika XX wieku Witolda 
Biziuka poprzez wykonanie muralu w rok 120 rocznicy urodzin 
i 30 śmierci na ścianie budynku Sokólskiego Ośrodka Kultury, 
wraz z podświetleniem. 

20 000 zł 

Jacek Grzybowski Na komary są eko rady! – Kolonie jerzyków w Sokółce. 
Celem projektu jest utworzenie kolonii jerzyków, które potrafią 
zjeść 20 000 komarów dziennie, poprzez instalację 50 budek 
lęgowych w Sokółce wraz z ekspertyzą i nadzorem 
ornitologicznym. 

62 000 zł 

Piotr Kirpsza Zakup wodnego toru przeszkód do OSiR w Sokółce. 
Zakup wodnego toru przeszkód o długości ok. 20m na potrzeby 
wzbogacenia oferty OSiR do wykorzystania na pływalni i 
kąpielisku miejskim, składający się z elementów 
sprawnościowych, w tym zjeżdżalni. 

80 000 zł 

 

PROJEKTY WIEJSKIE 

Wnioskodawca Tytuł projektu Wartość 

Sławomir Aniśko 
 

Dziecko radosne i sprawne – „Ścieżka zdrowia”, kompleks 
sportowo-zręcznościowy najmłodszym. 
Zakup zestawy, który umożliwi wszelkiego rodzaju aktywności 
ruchowe na świeżym powietrzu co poprawi kondycje fizyczna i 
sprawność ruchową dzieci. Realizacja projektu w Starej 
Kamionce. 

40 000 zł 

Anna Rećko 
 

Altana rekreacyjna w Starej Kamionce na terenie szkoły. 
Projekt zakłada powstanie zadaszonej altany z utwardzoną 
powierzchnią, ze stołem i ławami na 20 osób oraz przygotowanie 
miejsca na ognisko. 

20 000 zł 

Krystyna Szomko 
 

Siłownia plenerowa „pod chmurką”. 
Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej w Starej 
Kamionce (zakup 7 rodzajów podwójnych urządzeń siłowni: 
biegacz + orbitek, krzesło + prasa nożna, motyl + pajacyk, 
stepper + twister, wioślarz + narciarz, wyciąg + krzesło, 
Biegacz + surfer).  

40 000 zł 

Janusz Jerzy 
Chmielewski  
 

Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój 
mieszkańców. 
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom i strażakom 
OSP w Starej Rozedrance pełnego korzystania z budynku 
poprzez wyposażenie w łazienkę / WC i szambo. 

40 000 zł 

Marian Borys 
 

Płonie ognisko na wsi – miejsce ogniskowe przy Szkole 
Podstawowej w Malawiczach Dolnych. 
Celem projektu jest stworzenie szkolnego miejsca ogniskowego 
w Malawiczach Dolnych. Projekt obejmuje: wiata ogniskowa + 
zestaw biesiadny, ławki drewniane z bali, kije do ogniska, 

39 000 zł 



trójnóg i wyposażenie ogniska, założenie monitoringu, stojaki 
na rowery. 

Marian Borys 
 

Barwna szkoła wiejska – mural na Szkole Podstawowej w 
Malawiczach Dolnych. 
Projekt ma na celu udekorowanie jednej z frontowych ścian 
budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych 
muralem z motywem folkloru Podlasia. 

15 000 zł 

Stanisław Kieżel 
 

„Rozjaśnić obrzeża”. 
Celem projektu jest oświetlenie krańców wsi Nowa Kamionka, 
tj. ustawienie 3 słupów z lampami ulicznymi poprawiając 
bezpieczeństwo mieszkańców porą wieczorową i nocną. 

40 000 zł 

Stanisław Kieżel 
 

„Bezpieczny sport i zabawa”. 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i ogrodzenie 
działki o nr. 548 na której mieści się boisko i plac zabaw we 
wsi Nowa Kamionka. 

40 000 zł 

Krzysztof 
Augustynowicz 
 

„Aktywna przystań” najmłodszych uczestników ruchu 
drogowego. 
Zestaw zabawowy uzupełniający plac zabaw i siłownię 
napowietrzną kończących 3,5 kilometrową ścieżkę rowerową 
na trasie Nowa Kamionka – Szyszki (zestaw zabawowy z 3 
wieżami, 2 zjeżdżalniami, mostkiem łukowym i tunelem). 

40 000 zł 

Ewa Repucha 
 

Budowa linii oświetleniowej. 
Budowa linii napowietrznej lub doziemnej w Sokolanach w 
zakresie ustawienia dwóch słupów oświetleniowych oraz 
montaż dwóch punktów świetlnych na słupach istniejących. 

40 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 


