KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2018
Kwota budżetu obywatelskiego w Gminie Gołdap przewidziana na 2018 rok

150.000 zł

Prosimy o wybranie 1 projektu dla obszaru wiejskiego Gminy Gołdap ORAZ 1 projektu dla obszaru miejskiego Gminy
Gołdap przez wstawienie znaku „X” w kolumnie „Wybór”.

Kartę należy uzupełnić osobiście i oddać
w Punkcie Obsługi Mieszkańca UM w Gołdapi okazując dowód tożsamości
do dnia 9 lutego 2018
Projekty do realizacji na terenie miejskim Gminy Gołdap. (Kwota przewidziana na realizację 100 500 zł.)
LP

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Krótki opis

Szacunkowy

Wybór

koszt 1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Powrót minibusa
na gołdapskie trasy

Piotr
Wasilewski

Zakup dwóch elektrycznych autobusów (minimum 14osobowych) do przewozu osób na trasie lokalnych
atrakcji turystycznych – Centrum miasta – jezioro Gołdap – Promenada Zdrojowa.
Defibrylator – Ratujmy
Jan
Zakup i umieszczenie w dużych skupiskach ludzi na
serce!
Steć
terenie naszego miasta trzech nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED – urządzeń do ratowania
zdrowia i życia, dających możliwość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez każdego z nas.
Wybieg dla psów – psi
Paulina
Budowa wybiegu dla psów o powierzchni 450 m2
park
Słomczyńska wyposażonego w 15 urządzeń i ogrodzonego na wysokość 1,5 m na terenie pomiędzy ul. Różaną, a ścieżką
rowerową. Będzie to miejsce przyjazne dla czworonogów i ich właścicieli.
Bezpieczny chodnik ze
Michał
Wykonanie chodnika oraz ścieżki rowerowej o długości
ścieżką rowerową przy
Podciborski 111 m łączących ciągi pieszo-rowerowe oraz zamonobwodnicy
towanie 5 latarni zapewniających oświetlenie przy ul.
Wojska Polskiego i ul. Konstytucji 3 Maja. Inwestycja
zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców
i turystów.
Lekarze specjaliści dla
Andrzej
Realizacja przyjazdów lekarzy specjalistów do Gołdapi:
Gołdapian
Tobolski
alergologa, pulmonologa, dermatologa, reumatologa,
laryngologa, okulisty. Lekarze specjaliści będą bezpłatnie dokonywać oceny stanu zdrowia i ewentualnie
kierować na pogłębione badania. Lekarze zrealizują
w sumie 27 wizyt.
Gołdapskie Centrum
Andrzej
Miejsce, w którym dzieci i młodzież (również z AutyEdukacyjno Życzkowski zmem i Zespołem Aspergera) mogą uzyskać bezpłatne
Terapeutyczne
wsparcie specjalistów i terapeutów: w odrabianiu
lekcji, funkcjonowaniu społecznym, trudnościach emocjonalnych, relacjach dziecko-rodzic. Pomoc uzyskają
również rodzice i nauczyciele.
Zumba jako zdrowy
Aneta
Zumba to połączenie elementów tańca latynoamerystyl życia dla dzieci
Adamczewska kańskiego i ćwiczeń. Projekt przewiduje prowadzenie
i dorosłych
zajęć Zumby w dwóch grupach (dla dzieci i dorosłych)
przez okres dziewięciu miesięcy. Będą to wspólne,
bezpłatne treningi oraz spotkania z dietetykiem.
Plac Zabaw „Hasanka”
Zbigniew
Stworzenie placu zabaw dla dzieci jako forma zachęty
w parku przy ulicy
Makarewicz do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Atrakcyjny
Wojska Polskiego
i bezpieczny plac zabaw powstanie dzięki zainstalowaniu wyposażenia (zabawek) i urządzeń małej architektury. Lokalizacja: Park przy ul. Wojska Polskiego.

100 000 zł

19 090 zł

92 412,36 zł

100 500 zł

100 500 zł

100 500 zł

14 040 zł

100 500 zł
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Projekty do realizacji na terenie wiejskim Gminy Gołdap. (Kwota przewidziana na realizację 49 500 zł.)
LP

Tytuł projektu

Krótki opis

Wnioskodawca

Szacunkowy

Wybór

koszt 1)

1.

Siłownie zewnętrzne
we wsiach: Skocze,
Kozaki, Górne, Galwiecie

Maciek
Kordjak

2.

Ścieżka pieszo rowerowa na szlaku Green
Velo

Grzegorz
Olszewski

3.

Stworzenie zaplecza
sanitarno - gospodarczego w pobliżu boiska
i placu zabaw
w Kośmidrach

Adam
Mikielski

Zamontowanie na terenie wsi: Skocze, Kozaki, Górne,
49 500 zł
Galwiecie elementów siłowni zewnętrznych, czyli
urządzeń do ćwiczeń. Pozwolą one samodzielnie dbać
o zdrowie i kondycję na świeżym powietrzu oraz
wzmocnią więzi towarzyskie.
Wykonanie asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej
49 495 zł
o długości 270 metrów we wsi Botkuny łączącej fragmenty szlaku rowerowego Green Velo. Powstanie
ścieżki przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców, rowerzystów i innych uczestników
ruchu.
Remont i adaptacja części budynku gminnego znajdu- 49 498,87 zł
jącego się w pobliżu boiska i placu zabaw dla dzieci.
Zapewni on niezbędne zaplecze sanitarnogospodarcze. Korzystać będą z niego dzieci i młodzież
oraz dorośli w trakcie spotkań integracyjnych.

1)

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego
zakresu inwestycji.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności
danych w ramach prac nad budżetem obywatelskim.
.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że wszystkie podane niżej dane są
zgodne ze stanem faktycznym, co poświadczam złożonym podpisem.

Imię i nazwisko: …......................................................................................................................................
Adres zamieszkania: …...........................................................................................................................
PESEL:

˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽

….....................................................
(data, godzina)

…......................................................
(własnoręczny podpis)

Po dokonaniu weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.
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