
 
 

Uchwała  nr 154/455/2022 

Zarządu  Powiatu w Nidzicy 

                                    z dnia 8 listopada 2022 r. 

 

 

w sprawie ustalenia  ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom 

społecznym  

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 14 ust. 3  uchwały nr XX/138/2020 Rady Powiatu 

Nidzickiego z dnia 21 sierpnia  2020  r. w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  

społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego (Dz. Urz. 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2020 r., poz. 4016) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym w ramach 

budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2023 r, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wyboru zadań do realizacji dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, 

bezpośrednim i powszechnym w terminie od 9 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022r.   

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nidzickiemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Starosta Nidzicki 

 

Marcin Paliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: M.Jakubowska  



 

 

 

 

 

    

                                                                    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 154/455/2022   
                                                                               Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 

08.11.2022 r. 

Lista ostatecznej propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2023 r 

Lp. 
Numer 
sprawy  

Lokalizacja realizacji zadania  
Gmina/miejscowość 

Nazwa zadania Krótki opis zadania 
Całkowity przewidywany koszt 

realizacji zadania 

1 16031 Gmina Janowiec Kościelny/Powierz 
Doposażenie placu 

rekreacyjnego  
w miejscowości Powierz 

Doposażenie placu rekreacyjnego  
w miejscowości Powierz poprzez zakup 

dmuchańca ze zjeżdżalnią dla dzieci 
11 000,00 

2 15985 Gmina Janowo/Więckowo 
Doposażenie terenu 

rekreacyjnego  
w miejscowości Więckowo 

Przygotowanie dokumentacji oraz zakup wraz 
z montażem zjeżdżalni dla dzieci w 

miejscowości Więckowo 
11 000,00 

3 15986 Gmina Janowo/Janowo 
Wsparcie imprezy "XXX 

Otwarty Bieg im. Marszałka 
J. Piłsudskiego" 

Wsparcie organizacji imprezy "XXX Otwarty 
Bieg im. Marszałka J. Piłsudskiego"  

3 000,00 

4 16054 Gmina Janowo/Muszaki 
Doposażenie terenu 

rekreacyjnego  
w miejscowości Muszaki 

Przygotowanie dokumentacji oraz zakup 
dużego grilla w celu uatrakcyjnienia spotkań 

mieszkańców powiatu nidzickiego 
11 000,00 

5 16082 Gmina Kozłowo/Januszkowo 
Doposażenie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 
Januszkowie 

Zakup niezbędnych i istotnych elementów 
wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Januszkowie, które będą służyły druhom 
podczas ratowania życia i zdrowia wszystkich 

mieszkańców powiatu 

3 000,00 



6 16083 Gmina Kozłowo/Szkotowo 
Doposażenie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Szkotowie 

Zakup niezbędnych i istotnych elementów 
wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Szkotowie, które będą służyły druhom 
podczas ratowania życia i zdrowia wszystkich 

mieszkańców powiatu 

3 000,00 

7 16081 Gmina Kozłowo/Kozłowo 

Usiądź i odpocznij - Zakup 
wraz z montażem ławek na 

ul. Szkolnej oraz osiedlu 
Górka w miejscowości 

Kozłowo 

Przygotowanie dokumentacji oraz zakup wraz 
z montażem ławek w miejscowości Kozłowo 

11 000,00 

8 15798 Gmina Nidzica/Nibork Drugi 

Miejsce odpoczynku dla 
wszystkich mieszkańców 
podróżujących do lasku 
miejskiego jak i ścieżką 

rowerową  
w kierunku źródeł rzeki Łyny  

Wykonanie utwardzonej ścieżki, montaż 
ławek i stojaka na rowery, dokonanie 

nasadzeń drzew i krzewów wokół powstałej 
ścieżki w miejscowości Nibork Drugi 

11 000,00 

9 16087 Gmina Nidzica/Grzegórzki 

Stworzenie miejsc 
rekreacyjnego połowu ryb 

oraz poprawa 
bioróżnorodności stawów 

wiejskich  
w Grzegórzkach 

Zakup narybku pospolicie występujących ryb 
oraz zarybienie stawu w Grzegórzkach 

3 000,00 

10 16088 Gmina Nidzica/Załuski 
Budowa chodnika w 

Załuskach 
Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi 

gminnej w miejscowości Załuski  
11 000,00 

 


