Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Gminy Pszczółki na 2022 rok
Uprzejmie informujemy, że od 28 sierpnia do 10 września 2022 roku mogą Państwo głosować
na przedsięwzięcia zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na 2022 rok
Swój głos może oddać każda osoba, zamieszkała na ternie Gminy Pszczółki.
W sobotę podczas 28 sierpnia będzie można oddać swój głos w godzinach od 14.00- 18.00 na
wyznaczonym stoisku w Parku Lipowym w Pszczółkach podczas Święta Miodu
Pszczółkowskiego.
W terminie od 30 sierpnia do 10 września br. głosowanie odbywać się będzie poprzez:
1. złożenie karty do głosowania w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w
Pszczółkach w godzinach pracy urzędu,
2. przesłanie kart w formie papierowej na adres Urzędu Gminy w Pszczółkach (o ich
przyjęcia decydować będzie data stempla pocztowego),
3. przesłanie wypełnionej karty do głosowania (skan) na adres e-mail: urzad@pszczolki.pl
4. głosowanie w mobilnym punkcie
• 6 września 2021 roku w godz. 15:30 – 16:30 – mobilny punkt głosowania
w Kolniku, świetlica;
• 6 września 2021 roku w godz. 16:45 – 17:45 – mobilny punkt głosowania
w Ostrowitem, plac rekreacyjny;
• 6 września 2021 roku w godz. 18:00 – 19:00 – mobilny punkt głosowania
w Skowarczu, świetlica;
• 7 września 2021 roku w godz. 15:30 – 16:30 – mobilny punkt głosowania
w Ulkowach, świetlica;
• 7 września 2021 roku w godz. 16:45 – 17:45 – mobilny punkt głosowania
w Kleszczewku, świetlica;
• 7 września 2021 roku w godz. 18:00 – 19:00 – mobilny punkt głosowania
w Różynach, świetlica;
• 8 września 2021 roku w godz. 15:30 – 16:30 – mobilny punkt głosowania
w Rębielczu, świetlica;
• 8 września 2021 roku w godz. 16:45 – 17:45 – mobilny punkt głosowania
w Żelisławkach, świetlica.
Karta do głosowania zostanie udostępniona 30 sierpnia na stronie www.pszczolki.pl
Warunkiem oddania ważnego głosu jest:
1. oddanie tylko jednego głosu przez osobę pełnoletnią, zamieszkałą na terenie Gminy
Pszczółki,
2. podanie na karcie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i nr PESEL (w przypadku
głosu oddanego przez osobę niepełnoletnią niezbędny jest także podpis opiekuna
prawnego)
3. postawienie jednego znaku „X” przy jednym przedsięwzięciu z listy.
Poniżej przedstawiamy skrócony opis przedsięwzięć poddanych pod głosowanie:

Sołectwo Pszczółki:
1. „Biblioteczny zakątek”, czyli pierwsza młodzieżowa przestrzeń street art. w
Pszczółkach
Zakup wolnostojącej przestrzeni w formie ramy banerowej wraz z mocowaniami i
montażem do prezentowania sztuki ulicznej oraz organizacja cyklicznych warsztatów
graficznych dla młodzieży w ramach Festiwalu Sztuki Ulicznej. Projekt zlokalizowany
przy ul. Kościelnej 8 (teren GBP w Pszczółkach).
2. Modernizacja placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach. Nowy plac zabaw
„Wesoła Pszczółka”
Doposażenie placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach przy ul. Szkolnej 4 w
urządzenia zabawowe labirynt oraz bujaki.
3. Refundacja programu szczepień przeciwko HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) dla
dziewcząt zamieszkałych w sołectwie Pszczółki
Celem projektu jest profilaktyka przeciwko wirusowi HPV (brodawczaka ludzkiego)
poprzez zaszczepienie chętnych 25 dziewcząt z rocznika 2008, 2009. Projekt ma
charakter pilotażowy.
4. Szach i mat – miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym
Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przy SP w Pszczółkach przy ul.
Pomorskiej 23.W nowym ogrodzie ustawimy kamienne stoły do gry w szachy oraz
ogrodową altanę. Przy kamiennych stołach mogą odbywać się lekcje gry w szachy.
Młodzież będzie też mogła w ogrodzie aktywnie spędzać przerwy śródlekcyjne.

Pozostałe sołectwa:
1. Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach
Zakup i montaż parabolicznej ścianki tenisowej służącej jako urządzenie do treningu i
zabawy zarówno do tenisa ziemnego, jak i innych dyscyplin sportowych takich jak: piłka
nożna, piłka ręczna, koszykówka oraz siatkówka. Doskonała dla dzieci młodzieży i
dorosłych. Lokalizacja: Orlik w Różynach.
2. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Ulkowych (I)
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca,
pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu w
miejscowości Ulkowy. Dotychczasowa infrastruktura jest niewystarczająca. Projekt
przyczyni się do uatrakcyjnienia miejsca wypoczynku dzieci.

