KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT DO GIŻYCKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
Wnioski zgłoszone do Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego
Lp.

Tytuł i krótka charakterystyka projektu:

1.

REMONT DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA
KORCZAKA W GIŻYCKU – I ETAP (projekt zakłada wykonanie I etapu dużej sali gimnastycznej,
która wymaga gruntowego remontu. I etap: uzupełnienie i malowanie wewnętrznych tynków,
odnowienie drewnianej podłogi. Szacunkowa wartość – 70 000,00 zł).
ZAGOSPODAROWANIE BOISKA ASFALTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GIŻYCKU
(zagospodarowanie boiska asfaltowego przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku, ul. Wiejska 50,
poprzez wyposażenie w 2 bramki do gry w piłkę ręczną i 2 kosze do gry w piłkę koszykową oraz
ławki przy boisku i dwóch parkingach przyszkolnych. Wartość szacunkowa – 13 922,00 zł).

Głosowanie (każdy
mieszkaniec ma do
dyspozycji łącznie
10 punktów
w każdej kategorii):

EDUKACJA

2.

SUMA:

EKOLOGIA
1.

2.

3.

AKWARIUM EKOLOGICZNE (akwarium ekologiczne edukujące mieszkańców, turystów
o zachowaniu czystości jezior mazurskich. Projekt 2 metrowego akwarium z wodą wypełnionego
na dnie śmieciami pozostawionymi przez człowieka. Lokalizacja: Ekomarina. Wartość –
25 000,00 zł).
MIEJSKIE KOTY TEŻ CHCĄ JEŚĆ (zakup 1 tony karmy dla wolno żyjących kotów. Rozdzielenie
karmy pomiędzy społecznych opiekunów kotów proporcjonalnie do liczby zgłoszonych przez
nich zwierząt. Wartość szacunkowa – 5 000,00 zł).
ZEGAR MOSTU (zaprojektowanie, wykonanie i podłączenie zegara odliczającego czas do zmiany
sygnalizacji świetlnej. Wartość – 20 000,00 zł).
SUMA:

INFRASTRUKTURA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
1.
2.

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 33 W GIŻYCKU (sporządzenie projektu
i budowa chodnika wzdłuż bloku nr 33 na ul. Nowowiejskiej. Wartość - 60 000,00 zł).
WYKONANIE PROJEKTU ULICY SADOWEJ W GIŻYCKU (wykonanie projektu utwardzenia drogi
(asfalt/kostka) na ul. Sadowej, wraz z chodnikiem i oświetleniem. Wartość szacunkowa –
50 000,00 zł).
SUMA:

SPORT
1.

2.

3.

4.

PARK AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ – FIT PARK (plac rekreacji ruchowej – terenowa siłownia
w okolicy stawu w parku przy ul. Gdańskiej i Sienkiewicza. Montaż sześciu rodzajów urządzeń
trójstronnych, w tym dwa dla seniorów, dających możliwość jednoczesnego wykonywania
ćwiczeń przez 12-14 osób. Szacunkowa wartość – 55 000,00 – 65 000,00 zł).
ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH KLUBU SPORTOWEGO GKS
MAMRY (zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego dla drużyn młodzieżowych Klubu
Sportowego GKS MAMRY. Wartość – 70 000,00 zł).
PARK KALISTENICZNY (plac do ćwiczeń, na miękkim tartanowym podłożu z przemyślanym
rozłożeniu drabinek, drążków, poręczy i pochylni, które umożliwiają stworzenie zestawów
ćwiczeń dla osób w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania. Lokalizacja: Plaża
Miejska. Wartość: - 70 000,00 zł).
GIŻYCKO – ŻEGLUJĘ FAIR (zakup nowych żagli dla dzieci, młodzieży z Giżyckiej Grupy Regatowej
uprawiających żeglarstwo w klasach OPTIMIST, LASER, TECHNO (40 sztuk) oraz ologowanie ich
hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki fair play. Szacunkowa wartość –
70 000,00 zł).
SUMA:

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Giżycka. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycko.
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