
WYKAZ 13 ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA WNIOSKÓW PROJEKTÓW 
Lp./nr 

projektu 
Nazwa projektu/krótki opis Lokalizacja projektu 

Szacunkowy koszt 

realizacji projektu 

1 

Modernizacja węzłów sanitarnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 

w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu 

Remont łazienek na trzech kondygnacjach budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

z uwzględnieniem podziału na część damską i męską na każdej kondygnacji 

zgodnie z wykonanym projektem. 

CEZiT 

ul. Gdyńska 26 
493.000,00 zł 

2 

Doposażenie SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

w sprzęt i urządzenia medyczne 

Doposażenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w następujący sprzęt i wyposażenie 

medyczne: 

 łóżka z regulowaną wysokością leża z wyposażeniem; 

 łóżko dla osób z nadwagą; 

 pompa infuzyjna. 

SP ZOZ 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

ul. Żeromskiego 21 

20.600,00 zł 

3 

Wspólnie dla Szkoły Morskiej – bezpieczeństwo i estetyka 

Wymiana skorodowanego i uszkodzonego ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Morskich, 

zagrażającego bezpieczeństwu uczniów i przechodniów oraz poprawa bezpieczeństwa 

i estetyki placu apelowego. 

ZSM 

ul. Sołtana 2 
499.998,04 zł 

4 

Ratujemy i uczymy ratować 

Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Miasta oraz korzystających 

z przyległych obszarów wodnych. Uświadomienie młodzieży i osób starszych jak postępować 

w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. 

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną i zapobieganie nałogom. 

Teren 

Miasta 
94.000,00 zł 

5 

Wyspy sportu 

Promowanie i propagowanie potencjału rekreacyjnego Miasta i regionu, zdrowego stylu życia 

oraz aktywnego wypoczynku. Szerzenie postawy pomocy i szacunku dla drugiego człowieka, 

promowanie współpracy i rozwoju charakteru w kontekście sportowym oraz stworzenie 

przestrzeni współpracy mieszkańców Miasta ze sobą, a także inwestowanie 

w młode pokolenie. 

plaża, boiska, szkoły, 

Muszla Koncertowa 
100.000,00 zł 

6 

Ogródek dydaktyczno-rekreacyjny „Zielona klasa” 

Stworzenie ogródka dydaktyczno-rekreacyjnego o powierzchni 438 m
2
 ze stacją 

meteorologiczną i zegarem słonecznym oraz posadzenie roślin, jak również zamontowanie 

budek lęgowych i karmników dla ptaków. Prowadzenie przez nauczycieli oraz zaproszonych 

gości lekcji przyrody połączonych z prezentacjami, doświadczeniami, grami i zabawami 

prowadzonymi. 

SP 6 

ul. Staszica 17 
97.799,78 zł 

7 

Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca szkoły na potrzeby uczniów 

Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca ZSO do potrzeb uczniów. Przystosowanie 

obecnie pustej przestrzeni do możliwości spędzania m.in. przerw w okresie jesiennym 

i wiosennym – postawienie nowych ławek, stołów, śmietników oraz klombów z kwiatami, itp. 

ZSO 

ul. Witosa 12 
66.400,00 zł 



8 

Kompleksowe wykonanie sportowego zaplecza szkoły SP 2 

Wykonanie kompleksowo zaplecza terenu SP 2 poprzez zainstalowanie bieżni, skoczni, 

boiska do koszykówki i siatkówki. Remont dojazdu od ul. Barlickiego do boiska. 

Wymianę ogrodzenia lub jego remont, oraz inne wynikające z potrzeb szkoły drobne 

urządzenia i place sportowe. 

SP 2 

ul. Białoruska 2 
500.000,00 zł 

9 

Program zabezpieczenia transportu medycznego pacjentów szpitala 

oraz doposażenia oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny 

dla poprawy komfortu przeprowadzania zabiegów operacyjnych, 

monitorowania akcji porodowych oraz diagnozowania chorób układu krążenia 

Zakup: 

- karetki transportu medycznego (doposażonej w sprzęt medyczny) dla potrzeb przewozu 

chorych niewymagających intensywnego nadzoru w zakresie przetransportowania 

pacjentów do jednostek leczniczych na badania diagnostyczne lub kontynuację leczenia; 

- bezprzewodowego systemu monitorowania płodu w okresie przedporodowym i w trakcie 

porodu; 

- stołu operacyjnego sterowanego elektronicznie z możliwością łatwej zmiany pozycji 

pacjenta o masie do 500 kg; 

- sondy przezprzełykowej do badań echokardiograficznych w celu umożliwienia 

wykonywania badań serca. 

Szpital Miejski 

ul. Mieszka I 7 
500.000,00 zł 

10 

Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego 

Utworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w okolicy ul. Krzywej i ul. Grunwaldzkiej 

składającej się z 5 stref (Strefa Rodzin, Urządzenia Linowe, Strefa Seniora, Strefa Młodzieży, 

Parkour Park) dostosowanych do różnego wieku użytkowników oraz Animatora obiektu, 

którego zadaniem będzie przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym 

zagrożeniom cywilizacyjnym, itp. 

ulica Grunwaldzka 490.000.00 zł 

11 

Świnoujska Akademia Uczestnika Ruchu Drogowego 

Realizacja programu edukacji dla jak najszerszej grupy użytkowników dróg 

(pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów) poprzez poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie jego uciążliwości. 

Teren 

Miasta 
100.000,00 zł 

12 

Organizacja zimowego i letniego obozu kondycyjno-treningowo-zgrywającego 

dla dzieci i młodzieży ze Świnoujścia trenującej piłkę nożną 

Propagowanie rozwoju tężyzny fizycznej, rozwijanie więzi koleżeńskiej na boisku i poza nim, 

współpraca i współdziałanie w grze zespołowej. 

Ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe: 

Szczyrk, Szklarska Poręba, 

Liberec, Gryfino, Libeck 

98.400,00 zł 

13 

Water Sports Tour 

Odbywające się w sezonie letnim festiwale propagujące rozwój sportów wodnych. 

Warsztaty z zawodowcami i lekcje wstępne z profesjonalistami oraz zawody dla osób 

chętnych. 

Muszla Koncertowa, 

CSW „Kite junkies” 
99.000,00 zł 

 

 



 

WYKAZ 6 NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA WNIOSKÓW PROJEKTÓW 

Lp. Nazwa projektu/krótki opis Lokalizacja projektu 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

projektu 

Podstawa niezakwalifikowania projektu 

1 

Budowa oświetlenia lampami ulicznymi (parkowe) 

ogrodu ROD KOTWICA i ROD OAZA 

Zwiększenie bezpieczeństwa działkowców i zabezpieczenie ogrodów 

przed kradzieżami oraz ułatwienie interwencje służbom 

mundurowym. 

ROD 

ul. Mazowiecka – 

Szkolna 

500.000,00 zł § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

2 

Aleja Dębowa przy ul. 1 Maja 

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Alei Dębowej – 

Pomnik Przyrody po stronie południowej przy ul. 1 Maja po stronie 

południowej ulicy (długość alejki ok. 900 m). 

Karsibór 555.000,00 zł 
§ 2 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz § 2 ust. 4 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego 

3 

Woda i kanalizacja dla ROD „GRANICA” 

w trosce o strefę ochronną ujęcia wody pitnej Miasta 

„WYDRZANY” i ochronę środowiska 
Zamontowanie w ziemi instalacji wodnej i kanalizacyjnej 

na głównych alejkach oraz czterech studzienek pomiarowych 

i czterech przepompowni ścieków. 

ROD „Granica” 500.000,00 zł 
§ 2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego 

4 

Zakup i remont autobusu JELCZ M11 

w celu utworzenia linii turystycznej 

Zakup i remont (z przywróceniem historycznego wyglądu) 

autobusu Jelcz M11 w celu utworzenia linii turystycznej kursującej 

w okresie sezonu, łączącej centrum Miasta oraz dzielnicę nadmorską 

z atrakcjami turystycznymi, takimi jak wiatrak czy Fort Zachodni. 

ul. Jachtowa, 

centrum Miasta, 

dzielnica nadmorska, 

ul. Uzdrowiskowa 

365.000,00 zł 

§ 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego – art. 44 ust. 3 pkt 1a ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych 

5 

Przebudowa – modernizacja podwórza w rejonie ul. Marynarzy, 

Wybrzeże Władysława IV, plac Słowiański, plac Wolności 

Częściowa modernizacja elementów kanalizacji deszczowej 

i wewnętrznej studzienek oraz naprawa nawierzchni terenu. 

ul. Marynarzy 6, 

Wybrzeże 

Władysława IV, 

pl. Słowiański, 

pl. Wolności 

całość 

ok. 1,5 mln zł 

– zgłoszono 

tylko część 

§ 2 ust. 2 pkt 4 oraz § 2 ust. 4 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego 

6 

Renowacja urządzeń melioracyjnych wodnych na terenie 

ROD PAPROTNA przy ul. Krzywej w Świnoujściu 

Renowacja rowów melioracyjnych i przepustów na terenie 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Paprotna” przy ul. Krzywej 

w Świnoujściu. 

ROD „Paprotna” 557.020,00 zł 
§ 2 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego 

 


