





KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JAKO CZĘŚCI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2014

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Suwałk stale zamieszkały na jego terytorium, który w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 23 stycznia 2014 r. ukończył 16 lat.
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać od 1 do 5 projektów z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
Zasady głosowania:
- głosujący wybiera od 1 do 5 zadań z poniższej listy,
- można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 5 zadań,
- mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
- imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,
- numer PESEL jest niepoprawny,
- oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane.

Lp.
Nazwa projektu
SZACUNKOWY KOSZT
WYBÓR
1
Utwardzenie terenu i dróg dojazdowych do garaży 
przy ul. A. Lityńskiego
251.000 zł
 
2
Modernizacja chodnika ze ścieżką rowerową (od ul. Armii Krajowej do ul. A. Wierusza- Kowalskiego, ul. L.M. Paca)
33.000 zł
 

3
Modernizacja chodnika (ul. L. M. Paca, w pobliżu bud. przy ul. 
A. Wierusza-Kowalskiego 22)
19.000 zł
 
4
Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (ul. L.M. Paca, przy parkingu strzeżonym i naprzeciwko)
61.000 zł
 
5

Modernizacja ul. H. Kołłątaja
417.000 zł
 
6

Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I)
30.000 zł
 
7

Korty tenisowe (zalew Arkadia)
700.000 zł
 
8
Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (ul. L. M. Paca, pod sklepami i naprzeciwko)
115.000 zł
 
9
Droga p. poż. do budynków mieszkalnych i przedszkola 
wraz ze ścieżką rowerową (ul. Gen. Wł. Andersa, ul. A. Putry)
250.000 zł
 
10
Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (w pobliżu 
ul. L.M. Paca 8, 9, 10, 12)
69.000 zł
 
11
Zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej na Osiedlu II poprzez zamontowanie dodatkowego 
oraz modernizację obecnego oświetlenia 
103.000 zł
 
12
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem 
przy ul. Papieża Jana Pawła II - K. Brzostowskiego 
220.000 zł
 
13

Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)
210.000 zł
 
14
Budowa centrum tenisa ziemnego  - modernizacja istniejącego kortu tenisowego, dobudowa drugiego kortu tenisowego (Zespół Szkół 
nr 9, ul. Klonowa 51)
74.000 zł
 
15

Zewnętrzna siłownia plenerowa (ul. W. Witosa 4A)
59.000 zł
 
16

Parking osiedlowy (ul. E. Plater 28, 28a)
32.000 zł
 
17
Budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)
500.000 zł
 
18

Droga dojazdowa do budynku przy ul. A. Lityńskiego 16a 
65.000 zł
 
19
Budowa zadaszenia (hali namiotowej) obiektu sztucznego lodowiska/toru rolkowego wchodzącego w skład obiektów 
Zespołu Szkół Nr 3, ul. Szpitalna 66
407.000 zł
 
20
Modernizacja istniejących zatok parkingowych trylinki z rozbudową o 3, 4 miejsca (ul. A. Wierusza-Kowalskiego 4A, 4B)
70.000 zł
 
21
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezależnym oświetleniem (teren między ulicami Białostocką, Sopocką i Warszawską)
312.000 zł
 
22
Zabawa bez barier - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. A. Putry 4b w specjalistyczny sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych
45.500 zł
 
23
Siłownia zewnętrzna przy ul. I. Daszyńskiego (mały park, ul. 
I. Daszyńskiego, róg ulic I. Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów)
52.000 zł
 
24
Wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią syntetyczną polipropylenową (Osiedle II)
214.000 zł
 
25
Monitoring MANHATANU - zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze MANHATANU (ul. W. Witosa 2, 2A, 4A)
86.500 zł
 
26
Park do ćwiczeń Street Workout - inny niż wszystkie 
(teren Zespołu Szkół nr 6, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21)
136.500 zł
 
27
Rewitalizacja ulicy Patli
310.000 zł
 
28
Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, 
ul. R. Minkiewicza 50
482.000 zł
 
29
Osiedlowy rodzinny plac zabaw (ul. Powstańców Śląskich)
270.000 zł
 
30
Budowa Street Workout i Parkour Parku (ul. Wojska Polskiego 2, okolice siedziby OSIR, Zalew Arkadia)
257.000 zł
 
31
Przysiądź  - ławki w Suwałkach (ul. T. Kościuszki, Gen. 
J. Dwernickiego, T. Noniewicza, Sejneńska, L. Waryńskiego, 1 Maja, 
A. Mickiewicza, Plac Marsz. J. Piłsudskiego)
62.000 zł
 
32
Funkcjonalne ciągi pieszo-jezdne wraz z placem zabaw i rekreacji 
w ogrodach oraz z parkingami (ul. Gen. K. Pułaskiego 24 E)
500.000 zł
 
33

Ciąg pieszy z kostki betonowej na Osiedlu I przy ul. E. Plater 24 
50.000 zł
 
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
Dane głosującego (proszę wypełnić):

Imię:....................................................................................................

Nazwisko:............................................................................................

PESEL:……………………................................................................
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji Budżetu Obywatelskiego.
Data i podpis

................................................................................
Po dokonanej weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.

