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Prezydent zaproponował 2 miliony złotych, z podziałem na pięć
okręgów wyborczych (po 400 tysięcy zł). Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, którzy
mają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu.
Co trzeba zrobić?
- Wystarczy wypełnić wniosek, który otrzymać można w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie
Miejskim w Elblągu. Jest również dostępny elektronicznie na stronie www.umelblag.pl w sekcji
„Mieszkańcy”. Znajduje się także w najnowszym numerze „Elbląskiego Serwisu Miejskiego”,
który w ciągu najbliższych dni trafi do wszystkich mieszkań w Elblągu.
- Wypełnione wnioski należy dostarczyć do 21 września 2012 roku w wersji papierowej do Biura
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu lub przesłać w wersji elektronicznej na adres:
baf@umelblag.pl.
Co się dzieje z wnioskami?
Wszystkie wnioski analizowane są przez odpowiednie departamenty pod względem formalnoprawnym, gospodarności i możliwości finansowych oraz technicznych. Pozytywnie
zaopiniowane propozycje zostaną umieszczone w ankietach, które w październiku będą
rozesłane do mieszkańców, z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze. To elblążanie
zdecydują w głosowaniu, które ze zgłoszonych propozycji znajdą się w projekcie budżetu
Elbląga na 2013 rok.
Nowe propozycje mieszkańców:
- budowa placu zabaw przy ul. Suwalskiej
- remont chodnika przy ul. Węgrowskiej
- budowa miejsc parkingowych, chodników, wykonanie placu zabaw, oświetlenia i przebudowa
drogi przy ul. Mącznej
- zagospodarowanie placu zabaw, utworzenie chodników od numeru 30 do 40 przy ul.
Suwalskiej – 8 wniosków
- remont ulicy i chodników przy ul. Pokornej
- remont dachu i elewacji budynku przy Ratuszowej 6
- budowa boiska do piłki nożnej, siatkowej przy ul. Witkiewicza 7
- plac zabaw przy ul. Rycerskiej i Pl. Wolności
- wykonanie oświetlenia, ciągu rowerowo-pieszego przy ul Fromborskiej i przedłużenie do
Krasnego Lasu
- pogłębienie oczka wodnego przy ul. Fromborskiej
- progi spowalniające przy ul. Przyjaźni
- remont przedszkola nr 18
- naprawa chodnika przy ul. Zacisze – 2 wnioski
- ogrodzenie placu zabaw przy ul. Traugutta
- utworzenia parkingu przy ul. Janowskiej
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- rewitalizacja kortów tenisowych przy ul. Traugutta i Oliwskiej
- remont chodnika z wydzieleniem ścieżki rowerowej przy ul. Teatralnej
- rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Nowowiejskiej, Pilgrima i Władysława IV
- budowa placu zabaw przy ul. Browarnej
- utworzenia miejsc postojowych i uporządkowanie miejsc na składowanie odpadów przy ul.
Rechniewskiego
- budowa kreatywnego podwórka przy ul. Teatralnej
- budowa placu zabaw przy ul. Rawskiej/Grottgera – 2 wnioski
- budowa chodników, sieci internetowej, oświetlenia ulicy, ustawienie fotoradaru Krasny Las
- remont drogi i chodników przy ul. Kwiatowej
- utworzenie siłowni przy ul. Oliwskiej
- budowa dojazdu do Orlika przy ZS 1
- wykonanie chodnika przy ul. Pionierskiej
- remont ul. Kasprzaka
- modernizacja chodnika Aleja Odrodzenia
- naprawa dachów baraków, plac zabaw z piaskownicą oraz ogrodzenia posesji Skrzydlata 1 –
11
- budowa boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Janowskiej
- budowa parkingu lub zatoczki przy ul. Brzeskiej
- montaż urządzeń do monitoringu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Zawada
Propozycje już zgłoszone:
- remont chodników po obu stronach ul. Marii Curie Skłodowskiej
- przebudowa i remont ul. Wybrzeże Gdańskie wraz z nabrzeżem rzeki Elbląg
- bezpłatny sport dla dzieci
- zainwestowanie w łącza internetowe w okolicach ul. Łęczyckiej
- stół do tenisa na osiedlu Nad Jarem
- remont parkingu przy ul. Matejki
- oświetlenie wiaduktu i uporządkowanie klombów na osiedlu Dębowa
- plac zabaw na Bielanach
Z inicjatywą wprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2013 wystąpiło do prezydenta trzech
radnych: Ryszard Klim z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Antoni Czyżyk i Marek
Kucharczyk (obaj Platforma Obywatelska).
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