
Uchwała Nr 551/2022 

Zarządu Powiatu Przasnyskiego 

z dnia 18 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia listy projektów przyjętych do głosowania w ramach  

Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego 

 

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1526) oraz w związku z § 12 ust. 10 Uchwały Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 

18 maja 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie 

Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2023, uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się listę projektów przyjętych do głosowania oraz projektów odrzuconych wraz  

z uzasadnieniem rozstrzygnięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 

2023, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Przasnyskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

/-/ Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Krzysztof Bieokowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr  551/2022 

Zarządu Powiatu Przasnyskiego 

z dnia 18 sierpnia 2022 roku 

 

1. Projekty przyjęte do głosowania mieszkaoców w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu 

Przasnyskiego na rok 2023: 

1) Szlakiem kościołów, dworów i kapliczek – uzupełnienie o infrastrukturę turystyczną, 

2) Poprawa bezpieczeostwa w miejscowości Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, 

3) Poprawa bezpieczeostwa na drogach należących do Powiatu Przasnyskiego oraz do Gminy 

Czernice Borowe poprzez montaż luster drogowych, 

4) Spotkania z muzyką w Powiecie Przasnyskim, 

5) Zielona Oaza, 

6) Pomagaj z sercem, 

7) Zajęcia sportowo – taneczne dla mieszkaoców Miasta Przasnysz, 

8) Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkaoców Gminy Przasnysz, 

9) Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu Gminy Krzynowłoga Mała, 

10) Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu Gminy Krasne, 

11) Zagospodarowanie terenu zalewu „Orzyc” w Chorzelach na potrzeby rekreacyjne 

mieszkaoców powiatu przasnyskiego. 

 

2. Projekty odrzucone wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023: 

1) Doposażenie placu zabaw dla psów „Psia polana” w Przasnyszu 

Uzasadnienie: 

Z opisu zadania wynika, że realizacja przedmiotowego projektu jest etapem poprzednio 

zrealizowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr LIX/390/2022 Rady 

Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego  

na rok 2023 w ramach konsultacji społecznych nie mogą byd zgłaszane projekty, które 

zakładają wykonanie jednego z elementów. Projekt musi byd zrealizowany całościowo,  

nie może stanowid etapu innego przedsięwzięcia (§12 ust. 6 pkt 8 ww. uchwały). Z opisu 

przedstawionego projektu jednoznacznie wynika, że doposażenie placu zabaw dla psów 



„Psia polana” stanowi uzupełnienie projektu zrealizowanego w ramach budżetu 

obywatelskiego na rok 2021. 

 

2) Razem możemy więcej – zakup sprzętu dla Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach  

w porozumieniu z lokalną społecznością 

Uzasadnienie: 

Zadanie wynikające ze złożonego projektu jest niezgodne z § 12 ust. 5 Uchwały  

Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023. Projekt zawiera braki w zakresie załączonej listy 

poparcia. Nie wypełniona została 5 kolumna listy osób popierających zadanie zgłoszone  

do budżetu obywatelskiego pn. „Podpis popierającego i rodzica/ opiekuna  

gdy popierającym jest osoba małoletnia”. Przedstawiony projekt nie posiada ustalonych  

w § 9 ust. 2 ww. uchwały wymaganych 10 podpisów;  

 

3) Taoczę, bo lubię – zajęcia Taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Uzasadnienie: 

Zadanie wynikające ze złożonego projektu jest niezgodne z § 12 ust. 5 Uchwały  

Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023. Projekt zawiera braki formalne w zakresie listy poparcia 

oraz przekroczenie wysokości przyznanego limitu kwotowego. Do projektu załączono 

niewypełnioną listę poparcia, ponadto szacowane koszty realizacji projektu zostały 

określone na kwotę 460 000,00 zł. W przypadku puli powiatowej, w ramach której został 

złożony przedmiotowy wniosek maksymalna wysokośd środków na realizację jednego 

zadania wynosi 130 000,00 zł. 

 

4) Luzik Arbuzik – projekt zajęd dla dzieci 

Uzasadnienie: 

Zadanie wynikające ze złożonego projektu jest niezgodne z § 12 ust. 5 Uchwały  

Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023. Projekt zawiera braki formalne w zakresie listy 

poparcia, do wniosku załączono niewypełnioną listę. 

 



 

 

 

5) Jarmark świąteczny w Przasnyszu 

Uzasadnienie: 

Zadanie wynikające ze złożonego projektu jest niezgodne z § 12 ust. 5 Uchwały  

Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023. Projekt zawiera braki formalne w zakresie listy 

poparcia, do wniosku załączono niewypełnioną listę. 

 

6) Pracownia arteterapeutyczna 

Uzasadnienie: 

Zadanie wynikające ze złożonego projektu jest niezgodne z § 12 ust. 5 Uchwały  

Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023. Projekt zawiera braki formalne w zakresie załączonej 

listy poparcia oraz przekroczenie wysokości przyznanego limitu kwotowego. Do projektu 

załączono niewypełnioną listę poparcia, ponadto szacowane koszty realizacji projektu 

zostały określone na kwotę 240 000,00 zł. W przypadku puli powiatowej, w ramach której 

został złożony przedmiotowy wniosek maksymalna wysokośd środków na realizację jednego 

zadania wynosi 130 000,00 zł. 

 

7) Kobiece Flow 

Uzasadnienie: 

Zadanie wynikające ze złożonego projektu jest niezgodne z § 12 ust. 5 Uchwały  

Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023. Projekt zawiera braki formalne w zakresie listy 

poparcia, do wniosku załączono niewypełnioną listę. 

 

8) Aranżowanie zieleni w przestrzeni publicznej 

Uzasadnienie: 

Zadanie wynikające ze złożonego projektu jest niezgodne z § 12 ust. 5 Uchwały  

Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad  



i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023. Projekt zawiera braki formalne w zakresie załączonej 

listy poparcia oraz przekroczenie wysokości przyznanego limitu kwotowego. Do projektu 

załączono niewypełnioną listę poparcia, ponadto szacowane koszty realizacji projektu 

zostały określone na kwotę 210 000,00 zł. W przypadku puli powiatowej, w ramach której 

został złożony przedmiotowy wniosek maksymalna wysokośd środków na realizację jednego 

zadania wynosi 130 000,00 zł. 

 

9) Festiwal Zdrowia i Promocji Zdrowia 

Uzasadnienie: 

Zadanie wynikające ze złożonego projektu jest niezgodne z § 12 ust. 5 Uchwały  

Nr LIX/390/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego na rok 2023. Projekt zawiera braki formalne w zakresie listy 

poparcia, do wniosku załączono niewypełnioną listę. 


