
AUGUSTOWSKI  
BUDŻET OBYWATELSKI 2017  
– ZADECYDUJ, NA CO WYDAMY 300 TYS. ZŁ

Masz pomysł na zmiany w Augustowie?  

Zmieniajmy Augustów razem!

obiekty sportowe / remont / chodniki /  
plac zabaw / siłownia / latarnie / ścieżka rowerowa 

/ hot spot / inwestycje / zieleń miejska /  
kosze na śmieci / tablice informacyjne / ławki /  

ścianka wspinaczkowa

KAŻDY POMYSŁ 
JEST NAJLEPSZY!

KAŻDY AUGUSTOWIANIN MOŻE ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ – TO PROSTE!

6 KROKÓW DO REALIZACJI TWOJEGO POMYSŁU

1. Sprawdź, ile to 
kosztuje (max. 300 tys. zł).

4. Wypełnij 
prosty formularz 
zgłoszeniowy.

2. Dowiedz się,  
czy grunt jest własnością 
Miasta Augustowa.

5. Zbierz 25 podpisów 
mieszkańców Augustowa 
pod projektem.

3. Zdobądź wizualizację 
i szacunkowy kosztorys 
swojego pomysłu.

6. Złóż wniosek do 22 września!  
 wniosek możesz złożyć elektronicznie 

(www.zmieniamy.augustow.pl),  
osobiście lub korespondencyjnie

UWAGA!
• Twój pomysł musi się mieścić w katalogu zadań własnych gminy;
•  możesz zgłosić wyłącznie twarde projekty inwestycyjne, tzn. pomysły na działania 

powiązane z zakupem środków trwałych, których jednostkowa wartość przekracza 
kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok;

•  projekty NIE mogą być realizowane na terenie jednostek oświatowych (np. szkół); 
•  projekty NIE mogą być realizowane na terenie jednostek organizacyjnych miasta 

(chyba, że realizowane zadanie będzie ogólnodostępne dla mieszkańców);
• NIE zgłaszamy pomysłów budowy pomników lub miejsc pamięci;
•  projekt musi być realizowany na gruntach stanowiących mienie miasta 

 dokładną lokalizację i numer geodezyjny działki określisz za pomocą strony  
www.maugustow.e-mapa.net  lub uzyskasz taką informację w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Augustowie (tel. 87 643-80-60);

• dołącz wizualizację i szacunkowy kosztorys.

Weź sprawy w swoje ręce i zadecyduj, na co zostaną przeznaczone Twoje podatki!
Szczegółowe informacje znajdziesz na www.zmieniamy.augustow.pl lub pod numerem telefonu 87 643 80 59

WAŻNE TERMINY:
Zgłaszanie propozycji: do 22 września 
Weryfikacja formalno-prawna: do 17 listopada
Głosowanie: 5-19 grudnia
Ogłoszenie wyników: do 23 grudnia

WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU: 5-19 GRUDNIA!
•  będziesz mógł wybrać jeden projekt ze wszystkich poddanych 

pod głosowanie;
• głosują mieszkańcy Augustowa powyżej 16. roku życia;
•  głosujesz elektronicznie poprzez www.zmieniamy.augustow.pl  

lub osobiście w Urzędzie Miejskim, Miejskim Domu Kultury, 
ATBS Kodrem, Miejskiej Bibliotece Publicznej.


