
Projekty Wartość
"Małe" Projekty - o wartości poniżej 20.000 zł 278 703,40

1 Rower dla mistrza – cykl turniejów dla dzieci i młodzieży w bocce 
klasyczne 20 000,00 NIE Brak wymaganej liczby ważnych podpisów

2 Akademia człowieka myślącego – 6 spotkań z wybitnymi 
przedstawicielami życia społecznego 19 350,00 TAK

3 Biegnij z naturą – oznakowanie i uregulowanie  tras biegowych 
1km, 4,5km, 7,5km 13 750,00 TAK

4 Obchody Jubileuszu 70-lecia klubu „Rodło Kwidzyn” 18 000,00 NIE
Projekt nie wpisuje się w zadania własne Miasta, winien być realizowany w 
oparciu o ustawę działalności pożytku publicznego i wolontariacie; Miasto nie 
może realizować projektów wskazujących jednoznacznie wykonawcę

5 SMS Kwidzyn – stworzenie systemu powiadamiania 
mieszkańców Kwidzyna o wydarzeniach w formie sms-ów 16 300,00 TAK

6 Miejski regał książkowy – w pobliżu kinoteatru 1 900,00 TAK

7 Szkolenie proobronne dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych 18 400,00 TAK

8 Dzień dziecka dla dzieci z miasta i okolic Kwidzyna 
zorganizowany przez Klub „Rodło Kwidzyn” 8 800,00 TAK

Miasto nie może realizować projektów wskazujących jednoznacznie 
wykonawcę, Projekt będzie zrealizowany przez Miasto Kwidzyn lub jego 
jednostki organizacyjne

9 "Psi Raj" Kwidzyn – park z przeszkodami dla psów 12 355,00 TAK

10 Bezpieczne przejście dla pieszych – oświetlenie LED pomiędzy 
rondami Jana Pawła II i Piastowskim 19 000,00 NIE

Z uwagi na planowaną przebudowę drogi i przeniesienie przejścia dla 
pieszych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, realizacja projektu w 
obecnym miejscu jest z punktu widzenia gospodarności  nieuzasadniona

11 Koncert zespołów ludowych w miesiącu październiku 17 300,00 NIE Projekt powiela już prowadzone działania w formie Przeglądu Kapel i 
Zespołów Ludowych organizowanego corocznie w lipcu

12 Poznajmy siebie przez lokalne media – 4 spotkania z 
prelegentami z występem zespołu Powiślanki 12 400,00 NIE

Projekt nie wpisuje się w zadania własne Miasta, winien być realizowany w 
oparciu o ustawę działalności pożytku publicznego i wolontariacie; Miasto nie 
może realizować projektów wskazujących jednoznacznie wykonawcę

13 Impuls ratujący życie dla mieszkańców Kwidzyna – 4 
defibrylatorów 19 958,40 TAK

14 Domowe porady laktacyjne 13 000,00 NIE Projekt nie jest skierowany do wszystkich mieszkańców Miasta, jest 
ograniczony do 10 osób w miesiącu

15 Plac zabaw trener dla psów 14 500,00 NIE Za zgodą Wnioskodawcy, Projekt scalony z Projektem nr 9: Psi Raj Kwidzyn 
– park z przeszkodami dla psów 

16 Automaty z torebkami odchodowymi dla psów 5 690,00 TAK

17 Projekt koncepcji modernizacji deptaka przy ul. Spółdzielczej 20 000,00 TAK

18 Plac zabaw - „pajęczyna” 20 000,00 TAK

19
Utrwalenie tożsamości regionalnej i narodowej w Kwidzynie 
(zaprojektowanie i ustawienie 4 tablic upamiętniających plebiscyt 
na Powiślu)

8 000,00 TAK

L.P. Projekt 
dopuszczony Uzasadnienie


