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DAMY 300 TYS. ZŁ

– ZADECYDUJ, NA CO WY

Augustowski Budżet Obywatelski
to nic innego, jak proces konsultacji
i demokratyczny sposób podejmowania
decyzji przez wszystkich mieszkańców,
na co zostaną wydane pieniądze
z miejskiego budżetu. Poprzez budżet
obywatelski masz realny wpływ na to,
jak będzie wyglądało nasze miasto.
Budżet obywatelski pozwala też
realizować Twoje marzenia i pomysły!

We wrześniu mieszkańcy Augustowa zgłaszali swoje pomysły do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Już w grudniu możesz zdecydować, który lub które z nich zostanie
sfinansowany/-ne. Zgłoszonych zostało 10 propozycji, 8 pomysłów przeszło pomyślnie weryfikację formalno-prawną. Poznaj każdy ze zgłoszonych projektów i wybierz, który z nich
podoba Ci się najbardziej! Z opisami projektów zapoznasz się na odwrocie, a szczegółowe
informacje i wizualizacje projektów znajdziesz na stronie www.zmieniamy.augustow.pl

BUDŻET W LICZBACH
300 tys. zł do wydania na projekty, które uzyskają najwięcej głosów mieszkańców
8 pomysłów poddanych pod głosowanie
1 głos na projekt, który najbardziej Ci się podoba
To dzięki pomysłowości
mieszkańców oraz Waszej
decyzji, na co przeznaczyć
300 tys. zł, Augustów zmieniać
się będzie na lepsze! To Wy,
mieszkańcy Augustowa, wiecie
najlepiej, jak powinien wyglądać
Augustów, czego najbardziej
w nim brakuje, co najbardziej
go ożywi czy upiększy.
Chcemy poznać Twój głos,
dlatego zachęcamy – zagłosuj
w głosowaniu w Augustowskim
Budżecie Obywatelskim 2017!

GŁOSUJ W DNIACH: 5–19 GRUDNIA 2016 r.
Głosują wszyscy mieszkańcy Augustowa,
którzy ukończą 16. rok życia najpóźniej
w dniu głosowania!

GŁOSUJEMY:
elektronicznie – za pośrednictwem strony
www.zmieniamy.augustow.pl (zajmuje to
tylko 5 minut, a potrzebny jest do tego tylko
Twój PESEL)
jeśli nie masz dostępu do Internetu
zagłosuj wrzucając wypełnioną kartę
do urny wyborczej w:
• Urzędzie Miejskim – ul. 3 Maja 60,
• Miejskim Domu Kultury – Rynek Zygmunta
Augusta 9,
• ATBS Kodrem – ul. Komunalna 2,
• Miejskiej Bibliotece Publicznej – ul. Hoża 7

Weź sprawy w swoje ręce
i zmieniaj Augustów na lepsze!
Szczegółowe informacje
znajdziesz na
www.zmieniamy.augustow.pl
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1.

„Bez progów i barier –
biblioteka dostępna dla
niepełnosprawnych”
– modernizacja stanowiska
pozwalającego korzystać
z biblioteki i jej zasobów osobom
starszym, niewidomym oraz
z niepełnosprawnościami
Szacunkowy koszt projektu:
29 862 zł

2.

„Augustów Miasto Przyjazne
Motocyklom – Miejsce Obsługi
Motocyklistów”
– stworzenie miejsca do
odpoczynku motocyklistom
(parking z tablicą informacyjną
z mapą) przy ul. Białostockiej
Szacunkowy koszt projektu:
35 000 zł

3.

„Bezpłatny internet
w przestrzeni publicznej”
– udostępnienie bezpłatnego
Internetu (hot-spotów) przy
budynku Centrum Informacji
Turystycznej na Rynku Zygmunta
Augustowa oraz w amfiteatrze
nad jez. Necko
Szacunkowy koszt projektu:
25 000 zł

4.

„Wieża dla jerzyków”
– wykonanie wieży lęgowej
dla jerzyków (ptaki żywiące się
komarami) przy Bulwarze
nad rz. Nettą, ul. Portowa
Szacunkowy koszt projektu:
49 800 zł

5.

r.

„Plac Zabaw – Złota Rybka”
– budowa placu zabaw przy
amfiteatrze, ul. Zarzecze
z karuzelą, huśtawką,
zjeżdżalnią, mini parkiem
rozrywki o nawierzchni
poliuretanowej
Szacunkowy koszt projektu:
280 000 zł

6.

„Lodowisko miejskie”
– zakup sezonowego
sztucznego lodowiska,
które będzie rozkładane
przy pływalni miejskiej
Szacunkowy koszt projektu:
299 825 zł

7.

„Zainstalowanie urządzeń
do ćwiczeń na ulicy Rybackiej
dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich”
– montaż 2 urządzeń do
ćwiczeń na świeżym powietrzu
na ulicy Rybackiej
Szacunkowy koszt projektu:
19 908 zł

8.

„Miejsca łączące pokolenia”
- stworzenie miejsca do gry
w szachy z elementami małej
architektury na Błoniach
(ławeczki oraz 2 stoły
z planszami do gier)
przy ul. Rybackiej
Szacunkowy koszt projektu:
17 050 zł

Weź sprawy w swoje ręce i zmieniaj Augustów na lepsze!
Szczegółowe informacje znajdziesz na www.zmieniamy.augustow.pl
lub pod numerem telefonu 87 643 80 59

