
ANKIETA – GŁOSOWANIE 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA ROK BUDŻETOWY 2015  

 

 
Prosimy o wybranie maksymalnie 2 zadań  poprzez postawienie „X” w kolumnie „Wybór” 

(Opisy zadań na stronie budzetobywatelski.wabrzezno.com) 

 

Lp. Nazwa projektu  Szacunkowa 

wartość 

Wybór 

1.  Modernizacja parkingu przy ul. Chełmińskiej 7 - 9 18 550 zł  

2.  Budowa ulicy Pelikanowej 80 000 zł  

3.  Przystań – kompleks rekreacyjno-wędkarski na Jeziorze Zamkowym  90 000 zł  

4.  Sprzątnij po swoim pupilu! Ja w to wchodzę! (zakup pojemników, woreczków 

ekologicznych na psie odchody. Kampania informacyjna) 

30 000 zł  

5.  „Organizacja IV  Zlotu New Vambres” w Wąbrzeźnie 5 000 zł  

6.  Budowa kortu lub kortów tenisowych 150 000 zł  

7.  „Odtworzenie harcówki w Wąbrzeźnie” 150 000 zł  

8.  Budowa ul. Konopnickiej 250 000 zł  

9.  „Wyspa zabaw” przy ul. Grudziądzkiej 23 (plac zabaw dla dzieci) 25 000 zł  

10.  „Psi Park” (za garażami przy ul. Hallera) 50 000 zł  

11.  „Zakątek Seniora” - przy ul. Niedziałkowskiego 3 (miejsce do wypoczynku i rekreacji) 25 000 zł  

12.  „Dzielnica bez barier architektonicznych” -  os. Matejki, Niedziałkowskiego 20 000 zł  

13.  „Radosny Maluch” – plac przy Sienkiewicza 1 ewentualnie 4 35 000 zł  

14.  „Siłownia zewnętrzna” w parku WDK 30 000 zł  

15.  Remont i modernizacja strażnicy OSP w Wąbrzeźnie, zakup sprzętu specjalistycznego, 

odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.  

60 000 zł  

16.  Toaleta publiczna – na parkingu przy ul. Mikołaja z Ryńska 102 000 zł  

17.  Zjeżdżalnia wodna - Jezioro Zamkowe 35 000 zł  

18.  Zakup maty tatami – poprawa jakości i bezpieczeństwa szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieży, SP nr 3 

12 000 zł  

19.  Aktywne Wąbrzeźno – cykl imprez sportowo-rekreacyjnych (rajdy rowerowe, marsze na 

orientacje, zawody strzeleckie, zawody kajakowe) 

29 000 zł  

20.  Wąbrzeski Festiwal Turystyczny  19 600 zł  

21.  Publiczna, stacjonarna sprężarka do pompowania powietrza w pojazdach jednośladowych  6 000 zł  

22.  Przebudowa plaży miejskiej przy Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie 300 000 zł  

23.  Rewitalizacja parku przy Wąbrzeskim Domu Kultury 300 000 zł  

24.  Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej  35 000 zł  

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do: weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych 

konsultacji w sprawie  przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2015 na realizację zadań wskazanych przez  

mieszkańców.  
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Podpis ……………………..……………………….. 


