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2018
2018

Głos będzie nieważny w przypadkach, gdy:
zostaną podane błędne lub niepełne dane osobowe
wskazanych zostanie więcej niż pięć propozycji do Budżetu Obywatelskiego
oddany bedzie na inny okręg, niż adres zameldowania respondenta

ZADANIA INWESTYCYJNE:
lp.

nazwa zadania

szacunkowy koszt*

1

Rozbudowa placu zabaw i siłownia pod chmurką
w Parku Kajki.

200.000,00 zł

2

MiniPark Nad Jarem (Zielony Park)

370.000,00 zł

3

Remont chodnika ulicy Sobieskiego.

270.000,00 zł

4

Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego
oraz remont chodnika w pobliżu Biblioteki Miejskiej nr 3
na ul. Piłsudskiego.

w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1
50.000,00 zł

lub wypełnić ankietę elektroniczną zamieszczoną na stronie
www.budzetobywatelski.elblag.eu

5

Wymiana opraw oświetleniowych na ulicy Sikorskiego.

110.000,00 zł

6

Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy
ul. Królewieckiej w kierunku działek na osiedlu ’’Bielany’.

400.000,00 zł

Sport – Rekreacja ’’Jar’’ Kłoczowskiego – budowa boiska
do piłki nożnej i siłowni na wolnym powietrzu.

360.000,00 zł

7

Ankiety prosimy składać osobiście

w terminie od 18 września do 9 października 2017 r.

imię i nazwisko

Szanowni elblążanie,

TWÓJ POMYSŁ - WSPÓLNE DZIAŁANIE

Prosimy o wybranie ze swojego okręgu wyborczego maksymalnie 3 zadań inwestycyjnych
i maksymalnie 2 małych projektów poprzez postawienie znaku „X” w polu po prawej
stronie opisu wybranego zadania. Projekty inwestycji do łącznej kwoty 400 000 zł, które
otrzymają największą liczbę wskazań, zostaną włączone do projektu budżetu Elbląga
na rok 2018.

1

Letnie spotkania sąsiedzkie.

1.000,00 zł

2

Elbląski Turniej Orlików - Boisko Orlik przy SP 11,
przy ulicy Korczaka.

5.000,00 zł

*
Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe.
Rzeczywisty koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

OKRĘG
Jednocześnie składając niniejszy podpis oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Elbląg (art. 23
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu
mieszkańcy sami decydują o tym, co jest najważniejsze
do wykonania w ich najbliższej okolicy. Wspólnie realizujemy już szóstą jego edycję. Liczba wniosków oraz
zgłaszane w nich pomysły pokazują Państwa troskę
o wspólne dobro. Podobnie jak w poprzednich latach, te
spośród zadań, które zyskają uznanie większości głosujących mieszkańców, zostaną włączone do projektu
budżetu miasta na 2018 rok. Do tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego zgłosili Państwo ponad 160
różnych pomysłów.
Na realizację zwycięskich zadań planujemy przeznaczyć
2,5 mln zł – po 400 tys. zł na każdy z pięciu okręgów
wyborczych w mieście oraz 500 tys. zł na inicjatywy
ogólnomiejskie. W każdym z okręgów postanowiliśmy
wydzielić kwotę 50 tys. zł na tzw. małe projekty.
Wartość każdego z tych projektów nie może
przekroczyć 25 tys. złotych.
Twój pomysł – wspólne działanie - idea towarzysząca
od początku elbląskiemu Budżetowi Obywatelskiemu,
po raz kolejny sprawdziła się i udowodniła, że mieszkańcy naszego Miasta chcą brać udział w zamienianiu
swego otoczenia. Budżet Obywatelski taką możliwość
realnie im daje.

PESEL

adres zameldowania

MAŁE PROJEKTY:

Place zabaw dla najmłodszych, nowe chodniki, zagospodarowane tereny zielone, to zadania od kilku już lat
wykonane dzięki Waszemu bezpośredniemu zaangażowaniu. Nie udałoby się tego osiągnąć bez Państwa
aktywności, zarówno w składaniu dobrych wniosków,
jak i w głosowaniu.

2

Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie
i zapraszam do uczestnictwa w głosowaniu.

Inicjatywy do łącznej kwoty 500 000 zł, które otrzymają największą liczbę wskazań,
zostaną włączone do projektu budżetu Elbląga na rok 2018.

Prosimy o wybranie 1 najważniejszej Państwa zdaniem
inicjatywy ogólnomiejskiej poprzez postawienie znaku „X”
w polu po prawej stronie opisu wybranego zadania.

Głos będzie nieważny w przypadkach, gdy:
podane zostaną błędne lub niepełne dane osobowe
wskazana zostanie więcej niż jedna inicjatywa
oddany zostanie przez osobę niezameldowaną w Elblągu.

2018

INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE

TWÓJ POMYSŁ - WSPÓLNE DZIAŁANIE
lp.

zadanie

szacunkowy koszt*

1

Statek wikingów – Walkiria – linowy plac zabaw dla dzieci.

500.000,00 zł

2

Kwiatowa aleja spacerowa
(rewitalizacja alei Wybrzeże Gdańskie)

400.000,00 zł

3

Położenie nowych chodników w parku położonym
pomiędzy ulicą Mickiewicza, a ulicą Żeromskiego.

400.000,00 zł

4

Szlak postaci historycznych i znanych mieszkańców
Elbląga (dobrodziejów miasta) oraz miejsc i wydarzeń.

100.000,00 zł

5

Budowa asfaltowej ścieżki rowerowej
od ulicy Piłsudskiego do ulicy Obrońców Pokoju.

270.000,00 zł

6

Remont nawierzchni alejek w Parku Kajki.

500.000,00 zł

7

Naprawa nawierzchni ulicy Okrężnej.

200.000,00 zł

8

Remont nawierzchni alejek w Parku Traugutta.

500.000,00 zł

9

10

Modernizacja ul. Wyżynnej Etap I.

Odnowienie muszli koncertowej w Bażantarni.

lp.

zadanie

szacunkowy koszt*

11

Boisko ul. Słoneczna, przy Szkole Podstawowej Nr 23.

12

Oświetlenie ulicy Dąbrowskiego od strony bloków
Zagospodarowanie terenu zielonego vis a vis stacji paliw
– plac zabaw, rekreacja i wypoczynek na Dąbrowskiego;
Remont nawierzchni i chodnika oraz wykonanie zatoczek
do parkowania na ul. Dąbrowskiego 13-17 i 19-27 od strony
basenu przeciwpożarowego.

500.000,00 zł

lp.

Projekt zagospodarowania terenu szkolnego przy
398.000,00 zł
Szkole Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.

14

Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Płk Dąbka 215.

15

78 MAGnolii na 780-lecie MAGicznego Elbląga.

16

Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych
przy Szkole Podstawowej nr 12.

17

Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami
jako i etap budowy hali o konstrukcji szkieletowej
(teren zielony przy SP18, ul. Węgrowska).

18

Budki lęgowe dla ptaków miejskich.

500.000,00 zł

17.000,00 zł

120.000,00 zł

500.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy SP Nr 12.

180.000,00 zł

20

Zawody sportowe VI Edycja Enduroman.

200.000,00 zł

21

Wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu Agrykola
– od strony ulicy Kościuszki.

125.000,00 zł

22

Zakup alkomatów Alcoblow dla elbląskiej Policji.

23

FIT PARK – siłownia plenerowa w Parku Kajki.

24

Sterylizacja kotów wolnożyjących.

25

Zakup kriokomory dla Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu.

450.000,00 zł

26

Sport i rekreacja dla każdego – modernizacja boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska
i Usług, ul. Obrońców Pokoju.

500.000,00 zł

27

Zakup smoczych łodzi dla miasta (5 sztuk)

146.326,80 zł

500.000,00 zł

440.000,00 zł

15.000,00 zł

szacunkowy koszt*

19

500.000,00 zł

13

zadanie

*

10.332,00 zł

200.000,00 zł

30.000,00 zł

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe. Rzeczywisty koszt realizacji może ulec
zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

