BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Lista nr 1 ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
Karta do głosowania
Spośród 39 propozycji Dużych Projektów wybierz maksymalnie 1, który jest dla Ciebie najważniejszy.
Wyboru dokonujesz stawiając X obok zadania w kolumnie "GŁOSUJĘ.

Lp.

Nazwa zadania

1.1

Budowa drogi na ul. Beżowej

1.2

Budowa drogi - ul. Jemiołowa

1.3

Budowa trwałej nawierzchni ul. Oliwkowa, Kremowa, Beżowa, Pistacjowa, Amarantowa

1.4

Ożywcza bryza w MZK

1.5

Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych na zielonogórskich ulicach na system bezkolizyjny

1.6

Punkty wypożyczania wózków dziecięcych, które ułatwia spacery po centrum miasta i parkach

1.7

WIEŻA WIDOKOWA w Zielonej Górze - wzorowana Portugalską Elevador de Santa Justa - z Lizbony czyli tzw. Wina z
tarasem. Podziwiamy zielonogórską Starówkę z góry!

1.8

Toalety na kąpielisku w Ochli

1.9

Zagospodarowanie łączki przy Amfiteatrze (tam gdzie miało być lodowisko)

1.10 Budowa zatok autobusowych przy ul. Zdrojowej
1.11 Stworzenie miejskiego, dużego placu zabaw dla dzieci
1.12 Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Nowojędrzychowskiej od przystanku autobusowego do ul. Makowej
1.13 Ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu ulic: E.Plater z Kożuchowską
1.14 Budowa ślizgawki pontonowej
1.15 Zielona Run - budowa ścieżek rekreacyjnych i biegowych w Parku Poetów
1.16

Modernizacja ścieżki od ronda przy ul. Botanicznej do dzikiej Ochli z przeznaczeniem dla pieszych, rolkarzy i
rowerzystów

1.17 Remont ul. Wierzbowej oraz poprawa przepustów na strumieniu Dłubni
1.18 Wodny plac zabaw dla dzieci
1.19 Wizja Zielonej Góry w 2067 r. z klocków lego
1.20

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w ścieżkach poniżej amfiteatru w kierunku Botanicznej/ronda Zesłańców Sybiru
i za Ogrodem Botanicznym dla biegaczy/rolkarzy/nart biegowych w zimie

1.21

Wykonanie oświetlenia od ronda Zesłańców Sybiru do "Dzikiej Ochli" wzdłuż drogi dla roerów dla biegaczy/rolkarzy/nart
biegowych zimą

1.22

Remont ciągu pieszego - wymiana nawierzchni na kostkę betonową przy ul. Ptasiej, od Ronda Anny German do ul. Św
Cyryla i Metodego

1.23 Budowa ul. Budowlanej, Uroczej, Stolarskiej, Słowiczej
1.24 "Boisko wielofunkcyjne" na Chynowie
1.25 Remont ul. Łężyckiej na Chynowie
1.26 Tor wrotkarski
1.27 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Źródlanej
1.28 Kontrapasy, pasy, kontraruch i śluzy rowerowe w centrum
1.29 Zielona Góra - winiarska stolica Polski. Renowacja i ustawienie zabytkowych beczek winiarskich m.in. na rondach
1.30 Kwietne łąki - założenie łąk wysianych miododajnymi kwiatami
1.31 Posadzenie 2018 szt. kwiatów Hortensji drzewiastej
1.32 Remont toalet w instytucjach publicznych miasta
1.33

Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Działka nr 58/18 (teren Zielony, likwidacja placu
zabawy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3)

1.34

Czuwaj! Harcerskie Centrum Rozwoju - Modernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 27 i stworzenie tam
Harcerskiego Centrum Rozwoju

1.35 Plac zabaw + miejsca parkingowe (plac przy blokach mieszkalnych ul. Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywoustego)

1.36

Budowa parkingu i placu zabaw przy rondzie u zbiegu ulic Stefana Batorego, Energetyków oraz
Obywatelskiej

1.37

Kawiarenka obywatelska - stworzenie centrum dialogu społecznego i partycypacji - Inicjatywa obywatelska
Miasto Twórcy.

1.38 Naprawa i utwardzenie drogi ul. Lotników

GŁOSUJĘ

Wykonanie drogowych ekranów akustycznych wzdłuż osiedla Na Olimpie (tzw. Osiedle Botorego1.39 Ogrodnictwo)
UWAGA! Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 13 lat.
Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zameldowane czasowo lub na stałe w mieście Zielona Góra
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..
Nazwisko rodowe matki ………………………………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………

……………………………………………………
Czytelny podpis
*Jednocześnie składając niniejszy wniosek oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim 2018 miasta Zielona Góra (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 5
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.poz 922 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych
jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
……………………………………………………
Czytelny podpis

