KARTA DO GŁOSOWANIA
na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017
Prosimy o wybranie 1 (jednego) zadania poprzez wpisanie znaku „X" w kolumnie ”WYBÓR"
Lp.
1.

2.

NAZWA ZADANIA

PROPONOWANY
KOSZT*

Projekt ścieżki rowerowej i traktu pieszego w ul. Rybia, łąki
(działka Nr 97/1, 97/2) mostek na rz. Wieprz do ul. Zawieprze

50 000 zł

Zagospodarowanie starorzecza rz. Wieprz „Wieprzysko” przy
ulicy Kościuszki

100 000 zł

3.

Remont ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II

150 000 zł

4.

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Borowej
wraz z kalkulacją kosztów budowy

30 000 zł

Budowa chodnika na ulicy Zawieprze od mostku w kierunku
oczyszczalni ścieków – Etap I

200 000 zł

Utworzenie miejsca do wypoczynku przy zbiorniku Lubańka
w Krasnymstawie

22 300 zł

Wykonanie projektu (dokumentacji technicznej) na remont ul.
Jana Czuby

52 000 zł

Udoskonalenie infrastruktury dworku Starościńskiego wraz ze
skarpą przy ulicy Konopnickiej

70 000 zł

5.

6.

7.

8.

9.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę publicznej
drogi gminnej nr 109767L – ul. Bławatnej – na odcinku ok.
700 m

10. Remont drogi dojazdowej od ul. Poniatowskiego do
budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i ul.
Poniatowskiego 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem
11. Budowa i wyposażenie mini placu zabaw dla dzieci, mini
siłowni dla dorosłych z miejscem odpoczynku (stoły
piknikowe) dla dorosłych

35 000 zł

45 000 zł

52 000 zł

12. Wykonanie oświetlenia ulicznego. Montaż głowic na
istniejących słupach sieci elektrycznej o numerach: 36/2, 32/1,
33, 32, 31 30, 29, 28, 1, 2, 7, 9, 10, 12, 12B, 12C, 12D.

99 731 zł

13. I Miejski Festiwal Sportu

25 000 zł

14. Kompleksowa sterylizacja psów i kotów właścicielskich na
terenie Miasta Krasnystaw

15 350 zł

15. Krasnostawska Senioriada

21 000 zł

WYBÓR

16. Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi - od
skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania
z ul. Królowej Sońki

160 000 zł

17. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przebudowa i
zmiana organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

92 126,91 zł

18. Rzeźby w przestrzeni miejskiej – postaci z epoki

20 000 zł

19. Zielona oaza

48 000 zł

20. Zakup i montaż latarni fotowoltaicznych – oświetlenie drogi
publicznej nr 109796L – ul. Makowa szt. 15 wg dokumentacji

97 500 zł

*Przedstawione koszty są szacunkowe. Koszt ich realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania.

Głos jest nieważny jeżeli znak „X” zostanie wpisany przy większej ilości zadań niż 1.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Osoby uczestniczące w głosowaniu
w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
Imię i nazwisko*

Data*

PESEL*

PODPIS*

Adres*
*dane obowiązkowe

Głos jest nieważny jeżeli nie zostaną wpisane dane wymagane w powyższej tabeli.

