
AUGUSTOWSKI  
BUDŻET OBYWATELSKI 2018  
ZADECYDUJ, NA CO WYDAMY 400 TYS. ZŁ

Zastanów się

Masz pomysł na zmiany 
w Augustowie? 
Augustowski Budżet 
Obywatelski pomoże  
Ci go zrealizować!

ścieżka 
rowerowa / 

murale / hamaki 
miejskie / zieleń miejska / 

ławki solarne/ boisko do mini golfa 
/ latarnie / punkty ratownicze /  

ścianka wspinaczkowa / ogród 
sensoryczny / leżaki miejskie / hot spoty / 
plac zabaw / słup ogłoszeniowy / przystanki 
/ trampoliny / iluminacja miasta / siłownia 

zewnętrzna / wybieg dla psów / obiekty 
sportowe / tablice informacyjne

Zostań Twórcą zmian 
w swoim mieście!

Szczegółowe informacje znajdziesz  
na www.zmieniamy.augustow.pl 

lub pod nr tel. 87 643 80 59
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W Augustowskim Budżecie 
Obywatelskim zgłaszać 
projekty i głosować mogą 
mieszkańcy Augustowa, 
którzy ukończyli 16 lat.

Pamiętaj, że Twój projekt 
musi zostać zlokalizowany 
na gruncie należącym 
do Gminy Miasta 
Augustowa.

Dokładną lokalizację i numer geodezyjny 
działki określisz za pomocą strony 
www.maugustow.e-mapa.net  
lub uzyskasz taką informację  
w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami UM Augustów,  
tel. 87 643-80-60.

Można zgłaszać wyłącznie propozycje 
związane z zakupem środków 
trwałych, których wartość przekracza 
kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres 
ich używania jest dłuższy niż rok.

Pamiętaj, że nie można zgłaszać 
projektów do realizacji na 
terenie jednostek oświatowych 
(np. szkół) lub na terenie jednostek 
organizacyjnych miasta (chyba, 
że realizowane zadanie będzie 
ogólnodostępne dla mieszkańców).

Pamiętaj, że Twój projekt  
nie może kosztować więcej 
niż 400 tys. zł i musi dotyczyć 
wyłącznie twardych projektów 
inwestycyjnych.

Wybrane przez augustowian 
projekty realizowane będą w 2018 r.

STOP
Wybierz 

lokalizację 
swojego 
pomysłu

Przygotuj 
kosztorys 
i stwórz 

wizualizację

Przyglądaj się 
realizacji  

swojego pomysłu

krok 

2

krok 

3

400 tysięcy ZŁOTYch
   na Twój POMYSŁ!

16
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Wypełnij prosty formularz 
zgłoszeniowy i wraz z podpisami 
mieszkańców złóż go do 19 września 
2017 r. w Urzędzie Miejskim 
w Augustowie. Wniosek możesz 
złożyć: elektronicznie, osobiście  
lub korespondencyjnie.

Zgłoś swój 
pomysł do 

19 września
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Twój projekt zostanie 
poddany weryfikacji 
formalno-prawnej, która 
potrwa do 23 października.

Trzymaj 
kciuki 

za pomyślną 
ocenę 

wniosku

Głosuj!
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Wraz z rodziną i znajomymi głosuj 
na swój projekt! Powszechne 
głosowanie odbędzie się  
w dn. 8–24 listopada 2017 r.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy Augustowa powyżej 16. roku 
życia. Głosować można elektronicznie 
(poprzez www.zmieniamy.augustow.pl)  
lub osobiście (w siedzibie Urzędu Miejskiego, 
Miejskim Domu Kultury, ATBS Kodrem, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej).
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Zdobądź min. 25 podpisów 
poparcia mieszkańców 
Augustowa pod swoim 
projektem.

Zgromadź 
poparcie 

dla swojego 
pomysłu

PLAN MIASTA AUGUSTOWA


