
Projekty Wartość
"Duże" Projekty - o wartości powyżej 20.000 zł 4 684 969,58

1 Chodnik dla pieszych łączący ul. Łamaną ze Żwirową 49 000,00 TAK
2 Windy przy kładce nad torami kolejowymi 600 000,00 TAK

3 Kwidzyńskie Centrum Młodzieży – współpraca szkół i organizacji 
pozarządowymi (szkolenia, spotkania) 224 655,00 NIE

Projekt zaplanowany w okresie 2-letnim - Zgodnie § 4 pkt. 1 regulaminu KBO 
realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu 
jednego roku budżetowego

4 Budowa ogrodzenia i zadaszenia trybuny głównej na stadionie 
miejskim 400 000,00 NIE

Realizacja projektu nie jest możliwa bez wcześniejszej przebudowy samej 
trybuny, co wykracza poza zakres merytoryczny zgłoszonego Projektu oraz 
planowany budżet Projektu

5 Podniesienie standardów bezpieczeństwa strzelnicy miejskiej 146 911,20 TAK

6 Edukacja medialna i informacyjna dla dzieci i młodzieży 62 910,00 NIE
Projekt zaplanowany w okresie 2-letnim - Zgodnie § 4 pkt. 1 regulaminu KBO 
realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu 
jednego roku budżetowego

7 Powiślański Uniwersytet Otwarty (winda i dostosowanie PSW dla 
osób niepełnosprawnych) 429 538,90 NIE Projekt nie wpisuje się w zadania własne Miasta; Budynek Powiślańskiego 

Uniwersytetu Otwartego nie jest własnością miasta

8 Promocja Miasta Kwidzyna (Rozwój Turystyki i Kultu 
Błogosławionej Doroty) 50 000,00 NIE

Projekt dubluje już zaawansowane działania Miasta w zakresie udostępnienia 
wieży katedry zwiedzającym oraz pokrywa się z działaniami w zakresie 
promocji Miasta

9 Sport zamiast gier komputerowych (Plac zabaw, siłownia i mini 
boisko do piłki nożnej – ul. Koszykowa) 118 585,28 NIE Brak możliwości realizacji Projektu, wskazana działka jest przeznaczona do 

sprzedaży na cele usługowo - handlowe
10 Budowa ul. Sosnowej 253 000,00 TAK

11 Oznakowanie ciągów pieszo rowerowych znakami pionowymi i 
poziomymi oraz instalacja poręczy dla rowerzystów 65 319,20 TAK

12 Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. PARK REKREACJI 
BALATON 307 000,00 TAK

13 Oczyszczanie terenów po czworonogach metodą mechaniczną 248 000,00 NIE

Projekt dubluje już prowadzone działania Miasta w zakresie sprzątania 
terenów po czworonogach; Ewentualna realizacja projektu w proponowanej 
formie byłaby - z uwagi na wysokie koszty powtarzane corocznie - 
niegospodarnością

14 Rewitalizacja skweru na rogu ulic Słowiańskiej i Brat. Narodów 318 000,00 TAK

15 Modernizacja chodnika przy ul. Wiejskiej 118 800,00 TAK

16 Ścieżka zdrowia z elementami siłowni plenerowej w parku za 
Urzędem Miasta 186 000,00 NIE Projekt złożony przez podmiot nieuprawniony - zgodnie z § 1 pkt 1 

Regulaminu KBO Projekty składane są przez osoby fizyczne
17 Remont zaułka przy ul. Kasprowicza 231 250,00 TAK

18 Wypożyczalnia rowerów miejskich 366 000,00 NIE Brak wymaganej liczby ważnych podpisów; Ponadto wypożyczalnia rowerów 
miejskich będzie realizowana w ramach budowy Węzła Integracyjnego

19 Modernizacja deptaka przy ul. Spółdzielczej 510 000,00 TAK

L.P Projekt 
dopuszczony Uzasadnienie


