
KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH W SPRAWIE  

SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK 

 

 Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Suwałk stale zamieszkały 

na jego terenie, który w dniu rozpoczęcia konsultacji tj. w dniu 17 lipca 2014 r. miał 

ukończone 16 lat. 

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie jeden „mały”  

i maksymalnie jeden „duży” projekt 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: 

-   można tylko raz wziąć udział w głosowaniu, 

- głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego lub dwóch projektów z listy 

zweryfikowanych projektów, w tym maksymalnie jednego z grupy „małych” projektów          

o wartości nie przekraczającej 100 tys. zł i maksymalnie jednego z grupy projektów 

„dużych” o wartości powyżej 100 tys. zł  do 700 tys. zł. 

 

     Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

- na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 2 zadania, 

- 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 „MAŁEGO” PROJEKTU 

SZACUNKOWY 

ZWERYFIKOWANY WYBÓR 

KOSZT* 

1. Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a 65 000 zł   

2. 
Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego 

W.Gałaja - S.Staszica 
98 400 zł   

3. 

Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie 

negatywnym zjawiskom społecznym poprzez 

zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym 

możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką"   

w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta  w Suwałkach 

35 120 zł   

4. Siłownia na otwartym powietrzu os. Kamena 58 500 zł   

 5. Zieleń przy ul. Minkiewicza 60 000 zł   

6. 
Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową 

infrastrukturą 88 000 zł   

 
7. Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. ”Manhattanu” 85 500 zł   

 8. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) 32 570 zł   

9. Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego  52 000 zł   

10. 

Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie 

bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników  

z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na 

nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego  

w Suwałkach  

100 000 zł   

 



 

LP. NAZWA „DUŻEGO” PROJEKTU 

SZACUNKOWY 

ZWERYFIKOWANY WYBÓR 

KOSZT* 

1. 
Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej 

do 216 garaży przy ulicy Klonowej 
643 000 zł   

2. 
Ścieżka aktywnego wypoczynku (w rejonie ulicy 

Antoniewicza 1,1a, 3 i Reja  66, 68, 70, 72, 74, 76) 
103 500 zł   

3. 

Remont nawierzchni chodników ze ścieżką rowerową 

oraz remont nawierzchni parkingów samochodowych 

wzdłuż ul. Paca 

256 500 zł   

4. 
Doposażenie istniejącego placu zabaw przy fontannie 

(w rejonie fontanny przy ulicy Kowalskiego) 
105 000 zł   

5. 
Utwardzenie terenu i dróg dojazdowych do garaży 

przy ul. Lityńskiego 
251 100 zł   

6. 
Utwardzenie gruntowej nawierzchni na Osiedlu II  

w Suwałkach 
213 600 zł   

7. 

Wielopokoleniowy rodzinny plac rekreacji (działka 

pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich i Powstańców 

Wielkopolskich) 

689 760 zł   

8. Modernizacja ulicy Kołłątaja 427 450 zł   

9. 
Budowa Street Workout i Parkour Parku (działka  

od strony ulicy Zastawie nad Zalewem Arkadia) 
457 070 zł   

10. 
Zalew  Atrakcji (teren plaży miejskiej przy Zalewie 

Arkadia)  
195 410 zł   

11. 

Droga p. pożarowa do budynków mieszkalnych  

i przedszkola wraz ze ścieżką rowerową (rejon 

budynku przy ulicy Andersa 5a i Przedszkola nr 8) 

250 000 zł   

12. Ogrody Szwoleżerów (przy ul. Pułaskiego 24a) 450 000 zł   

13. 

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem 

do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka  

i Malinka (ul. Wyszyńskiego)  

500 000 zł   

14. 

Suwalski Rower Miejski (6 lokalizacji na terenie 

miasta tj. Urząd Miejski, PWSZ, ZST, Aquapark, 

SSSE, ZS7) 

498 000 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. 2014 poz. 1182) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych 

w ramach prowadzonych konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

Data i podpis 

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


