Ankieta konsultacyjna
Koszaliński Budżet Obywatelski 2016
Szanowni Państwo!

Imię i nazwisko

Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech projektów, w każdej z dwóch kategorii, które
według Państwa powinny zostać zrealizowane w 2016 roku w ramach Koszalińskiego Budżetu
Obywatelskiego. Aby głos był ważny należy zaznaczyć minimum jeden projekt. Wyboru
dokonujemy poprzez postawienie znaku ,,X” we właściwej kolumnie.

Numer PESEL

Koszalin, dn.…………….…..2015 roku

Dziękujemy za oddanie głosu

Kategoria 1
Lp.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz numeru PESEL w celu realizacji konsultacji
Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom.

Projekty o wartości do 50 tys. zł
Tytuł

Kategoria 2
Szacunkowy
koszt*

Twój
wybór (X)

Lp.

………………………………………………….
(podpis)

Projekty o wartości 50 – 500 tys. zł
Tytuł

Szacunkowy
koszt*

1.

Bulodrom – boisko do gry w kule

25 000 zł

1.

5 oryginalnych ławek w różnych częściach miasta,
nawiązujących kształtem do miejsca, w których się
znajdą tj. książka przy bibliotece itd.

100 000 zł

2.

Dojście od „Ekonoma” do centrum miasta

10 000 zł

2.

Budowa 10 zdrojów (wodotrysków) ulicznych
wody pitnej w przestrzeni publicznej miasta

225 000 zł

3.

Dom Harcerza – bezpieczeństwo, edukacja,
wychowanie

49 000 zł

3.

Miejska aplikacja informacyjno-kulturalna na
urządzenia mobilne z wykorzystaniem Beaconów

65 000 zł

4.

Interaktywna mapa turystyczno-informacyjna miasta
Koszalina

50 000 zł

4.

Miejski wybieg dla psów

65 000 zł

5.

Koszaliński Festiwal Kultur

48 000 zł

5.

Modernizacja sali widowiskowej Teatru Propozycji
Dialog w Koszalinie

200 000 zł

50 000 zł

6.

Murale historyczne – 4 wielkoformatowe malunki
na ścianach budynków w kilku miejscach,
przedstawiające ulice dawnego Koszalina

120 000 zł

50 000 zł

7.

Od Juniora do Seniora – Rodzinny plac rekreacyjny
„Jacek i Agatka”

485 000 zł

6.
7.

Odpocznij w Koszalinie – drewniane, 4 metrowe
ławki w kształcie liter, z których składa się słowo
Koszalin
Oznaczenie czerwoną – antypoślizgową farbą
istniejących już przejazdów rowerowych przez
jezdnię na terenie miasta Koszalina

8.

Przystanek kolejowo-rowerowy przy ul.
Gnieźnieńskiej

50 000 zł

8.

Piknik Park lub Piknik Skwer – miejsce do
grillowania i piknikowania dla mieszkańców

200 000 zł

9.

Sekundniki – wyświetlacze odmierzające czas do
zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych

45 000 zł

9.

Szlakiem Koszalińskich Legend

115 000 zł

10. Ścieżka rowerowa przy ul. Zwycięstwa (przy deptaku)

20 385 zł

10.

Ścieżka rowerowa (ul. Franciszkańska / ul.
Batalionów Chłopskich z wykorzystaniem kładki
nad Dzierżęcinką.)

150 000 zł

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

Twój
wybór (X)

