
                         BUDŻET OBYWATELSKI 2023 
 

Budżet obywatelski 2023 
 

Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w budżecie obywatelskim 2023 
zakwalifikowało się 14 projektów – siedem ogólnomiejskich i siedem wiejskich. 

Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 10 października 2022r. 
 
 

W dniu 20 września 2022 r. o godzinie 14.00 (wtorek) w Urzędzie Miejskim w 
Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101 odbędzie się spotkanie Zespołu ds. budżetu 

obywatelskiego i publiczne losowanie kolejności projektów  
na karcie do głosowania. 

 
W drugiej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy gminy będą głosować  

na następujące projekty/pomysły: 
 
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE     

Wnioskodawca Tytuł projektu / opis Wartość 

Elwira Czarnowicz Plac zabaw na Norwida. 
Miejsce bezpiecznych zabaw i integracji lokalnej społeczności 
(ustawienie podstawowych elementów placu zabaw: 
zjeżdżalnia, huśtawki, ławki, bujaki) 

80 000 zł 

Piotr Kirpsza Wiaty rowerowe pod Szkołami Podstawowymi w Sokółce. 
Montaż nowych wiat rowerowych pod Szkołami 
Podstawowymi nr 2 i nr 3 w Sokółce pozwoli na bezpieczne i 
zorganizowane parkowanie sprzętu sportowego pod 
zadaszeniem. 

40 000 zł 

Katarzyna 
Klimowicz-Kułak 

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

80 000 zł 

Ewa Karczewska  Zielona Sokółka.  
Projekt zakłada posadzenie nowych drzew i krzewów 
ozdobnych na terenie Sokółki. 

80 000 zł 

Jadwiga 
Bieniusiewicz, 
Jarosław Sawoń  

Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Krasickiego i ul. 
Północnej w Sokółce. 
Projekt obejmuje ustawienie 5 elementów placu zabaw do 
aktywnych form wypoczynku dla dzieci (ustawienie karuzeli 
Saturn 4 osobowej, zestawi wielofunkcyjny duży, huśtawka 
podwójna, bujaki, montaż urządzeń). 

80 000 zł 

Helena Kozłowska Bezpieczne przedszkole – remont placu Przedszkola nr 2 w 
Sokółce. 
Projekt obejmuje wymianę nawierzchni placu, krawężników, 
usunięcie pni po ściętych drzewach i wykonanie robót 
ziemnych. Powierzchnia placu ok. 300m2. 

80 000 zł 

Ewa Krychniak Ocalić od zapomnienia cmentarz żydowski w Sokółce. 20 000 zł 



Projekt skierowany jest do mieszkańców Sokółki i turystów 
ciekawych historii miasta. Naszym obowiązkiem jest ratować 
cmentarz żydowski jako zabytek. 

 

PROJEKTY WIEJSKIE 

Wnioskodawca Tytuł projektu Wartość 

Edyta Żmurda 
 

Altana rekreacyjna z paleniskiem i placem zabaw. 
Budowa drewnianej altany rekreacyjnej z miejscem na 
palenisko we wsi Żuki jako miejsce spotkań i integracji 
mieszkańców sołectwa. 

40 000 zł 

Karol Puszko 
 

4 wsie – 1 cel – rozwój infrastruktury klubów wiejskich. 
Projekt zakłada rozwój miejsc integracji społeczności wiejskiej 
poprzez zakup mat. remontowych/wyposażenia klubów 
wiejskich w Zaśpiczach, Nomikach, Zadworzanach i 
Malawiczach Dolnych. 

40 000 zł 

Sławomir Aniśko 
 

Dziecko radosne i sprawne – „Ścieżka zdrowia”, kompleks 
sportowo-zręcznościowy najmłodszym. 
Zakup zestawu, który umożliwi wszelkiego rodzaju aktywności 
ruchowej na świeżym powietrzu co poprawi kondycję fizyczną 
i sprawność ruchową dzieci (Stara Kamionka) 

40 000 zł 

Janusz Chmielewski  
 

Remont i rozbudowa remizy strażackiej i klubu wiejskiego 
szansą na rozwój mieszkańców. 
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom i strażakom 
OSP do komfortowego korzystania z budynku, oraz rozbudowa 
o dodatkowe pomieszczenia do garażowania wozu strażackiego 
(Stara Rozedranka). 

40 000 zł 

Julia  Borys 
 

Spotkania o szarej godzinie.  
Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej polegająca 
na spotkaniach w długie jesienne wieczory i wspólne 
wykonywanie ozdób choinkowych, gotowanie, zajmowanie się 
robótkami ręcznymi (Malawicze Dolne). 

10 000 zł 

Julia Borys 
 

Spotkajmy się w realu – miejsce ogniskowe przy Szkole 
Podstawowej w Malawiczach Dolnych. 
Celem projektu jest stworzenie szkolnego miejsca ogniskowego 
w Malawiczach Dolnych. Obiekt będzie bezpiecznym miejscem 
integracji społeczności lokalnej oraz edukacji na świeżym 
powietrzu dla uczniów szkoły. 

39 000 zł 

Tadeusz Sawicki Budowa altany szansą na rozwój i integrację mieszkańców. 
Wybudowanie altany w wymiarze 4x8,7 m dla całej 
społeczności wsi Smolanka. 

20 000 zł 

 


