
AUGUSTOWSKI  
BUDŻET OBYWATELSKI 2018  

ZADECYDUJ, NA CO WYDAMY 400 TYS. ZŁ

JAK  
GŁOSOWAĆ?
•  elektronicznie – na stronie  

www.zmieniamy.augustow.pl

•  osobiście – poprzez wrzucenie wypełnionej karty 
do głosowania do urny wyborczej w Urzędzie 
Miejskim, ATBS Kodrem, Miejskim Domu Kultury 
lub Miejskiej Bibliotece Publicznej

•  korespondencyjnie – przesyłając 
kartę do głosowania na adres:  
Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. 
Ważne – liczy się data wpływu do Urzędu!

PAMIĘTAJ!
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Augustowa, którzy ukończą 16. rok 
życia najpóźniej w dniu głosowania. 

Oddać można tylko 1 głos, korzystając wyłącznie z jednej formy głosowania, 
inaczej oddany głos będzie nieważny.

16

1

Wybierasz, decydujesz, zmieniasz!
Szczegółowe informacje znajdziesz na www.zmieniamy.augustow.pl

Augustowski Budżet Obywatelski
 umożliwia mieszkańcom wspólne podejmowanie decyzji, 
na co zostanie wydatkowana część pieniędzy z miejskiego 

budżetu. Weź udział w głosowaniu w Augustowskim 
Budżecie Obywatelskim 2018 i zmieniaj Augustów. 

Zapoznaj się z listą zadań i wybierz jeden z projektów, 
który Twoim zdaniem powinien zostać zrealizowany. 
Opisy projektów znajdziesz na odwrocie i na stronie  

www.zmieniamy.augustow.pl

GŁOSOWANIE: 
8–24 listopada  

2017 r.



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

AUGUSTOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018  

– ZADECYDUJ, NA CO WYDAMY 400 TYS. ZŁ

GŁOSUJEMY W DNIACH: 8–24 LISTOPADA 2017 r.

WYBIERZ JEDEN Z PONIŻSZYCH PROJEKTÓW:

Augustów Miastem 
Bezpiecznego Serca 
– Instalacja systemu 
Automatycznych 
Defibrylatorów 
Zewnętrznych na terenie 
miasta 
 - montaż 2 defibrylatorów 
zewnętrznych służących 
do reanimacji pracy 
serca, w budynku Urzędu 
Miejskiego oraz Miejskim 
Domu Kultury
10 000 zł*

Siłownia zewnętrzna 
„Osiedle Koszary”
 - budowa siłowni 
zewnętrznej 
na terenie stadionu 
przy ul. Tytoniowej 1
38 541,62 zł*

Budowa chodników 
strona lewa oraz 
strona prawa na 
ul. Elizy Orzeszkowej 
w m. Augustów
- budowa na ul. Elizy 
Orzeszkowej chodników 
z betonowej kostki 
brukowej
142 825 zł*

„Park Zdrowia” siłownia 
na świeżym powietrzu
- budowa siłowni 
zewnętrznej pomiędzy 
ul. Ramotowskiego 
i Sucharskiego (okolice 
Pływalni Miejskiej)
115 851,74 zł*

Flowpark
- montaż przy amfiteatrze 
profesjonalnych urządzeń 
przeznaczonych dla osób 
ćwiczących parkour, street 
workout i kalistenikę
80 000 zł*

Sprytne ławki 
jako urządzenie 
wielofunkcyjne 
będące komfortem dla 
mieszkańców Augustowa
- montaż 6 ławek solarnych 
z WiFi i funkcją ładowania 
urządzeń mobilnych przy 
Rynku Zygmunta Augusta, 
błoniach nad rzeką Nettą 
oraz bulwarze przy Molo 
Radiowej Trójki
78 228 zł*

Wodny plac zabaw
- stworzenie wodnego 
placu zabaw dla dzieci 
i dorosłych, który 
rozstawiany byłby latem 
przy Molo Radiowej 
Trójki, a zimą na pływalni 
miejskiej
167 220 zł*

Budowa ośrodka sportów 
plażowych
- budowa przy amfiteatrze 
wielofunkcyjnego 
boiska plażowego 
o wymiarach 32x42 m wraz 
z przenośnymi trybunami
190 546,72 zł*

 Smart Augustów – 
miejski hot spot i sprytne 
ławki
 - montaż sieci hotspot 
oraz 2 ławek solarnych 
z funkcją ładowania 
urządzeń mobilnych 
(Rynek Zygmunta Augusta, 
amfiteatr) oraz montaż 
ławki solarnej z WiFi 
i funkcją ładowania 
urządzeń mobilnych w tzw. 
„Parku przy Starej Poczcie”
85 000 zł*

Plac Zabaw „Złota Rybka” 
- budowa placu zabaw 
przy amfiteatrze 
z karuzelą, huśtawką, 
zjeżdżalnią i mini parkiem 
rozrywki z poliuretanową 
nawierzchnią 
i ogrodzeniem 
355 000 zł*

@-MOR – Miejsce 
odpoczynku rowerzystów 
i pieszych przy trasie 
Green Velo do Sajenka
- stworzenie miejsca 
odpoczynku rowerzystów 
i pieszych (ławka solarna 
z WiFi i funkcją ładowania 
urządzeń mobilnych, 
ze stołem i zadaszeniem) 
przy trasie rowerowej 
Green Velo prowadzącej 
do Sajenka
60 000 zł*

* Szacunkowy koszt projektu
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