BUDŻET
OBYWATELSKI
Zielona Góra 2018
Zadania ogólnomiejskie – 8513 głosów
Zadanie 34 Czuwaj! Harcerskie Centrum Rozwoju - Modernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 27 i stworzenie tam
Harcerskiego Centrum Rozwoju – 2797 głosów
Zadanie 23 Budowa ul. Budowlanej, Uroczej, Stolarskiej, Słowiczej – 874 głosy

Okręg I – 1065 głosów
I okręg zad.4 - Utwardzenie nawierzchni ul. Figowej i dokończenie utwardzenia ul. Bananowej – 236 głosów
I okręg zad.12 - Zagospodarowanie terenu zielonego i boiska asfaltowego na dz. nr 138/14, pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul.
Stefana Wyszyńskiego – 182 głosy
I okręg zad.3 - Parking przy Bułgarskiej Dz. Nr 423 – 113 głosów
I okręg zad.5 - Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich – 93 głosy

Okręg II – 1668 głosów
II okręg zad.11 - Rozbudowa skansenu w Parku Kolei Szprotawskiej: zabytkowy rozjazd dwustronny z konotopu oraz galeria dla
mieszkańców – 774 głosy
II okręg zad.13 - Przyjazna Zachodnia! Komfort i bezpieczeństwo – 142 głosów
II okręg zad.5 - Działka nr 168 ul. Leopolda Okulickiego (od strony "Kaczego Dołu" - modernizacja parkingu dla samochodów
osobowych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym; modernizacja ulicy Leopolda Okulickiego z oznakowaniem miejsc
postojowych równoległych do osi jezdni (jezdnia jednokierunkowa do ulicy Armii Krajowej) – 126 głosów
II okręg zad.6 - Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" w celu stworzenia placu
zabaw i miejsca do rekreacji – 99 głosów

Okręg III – 2964 głosów
III okręg zad.24 - PRZYGODA-WYZWANIE, tor przeszkód 4-żywioły dla dorosłych – 426 głosów
III okręg zad.11 - Wymiana drogowych płyt ażurowych na osiedlu Bajkowym – 422 głosy
III okręg zad.17 - Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze ul. Botaniczna 58 – 412 głosów
III okręg zad.20 - Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej w miejscu, gdzie obecnie jest zaniedbane boisko sportowe
– 158 głosów

Okręg IV – 2196 głosów
IV okręg zad.19 - "gra u króla" budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego – 711 głosów
IV okręg zad.5 - Ścieżka dydaktyczna na Chynowie – 470 głosów
IV okręg zad.11 - Wymiana nawierzchni na skateparku w Parku 1000-lecia – 172 głosów
IV okręg zad.17 - Budowa oświetlenia ulicy Niebieskiej (od ul. Srebrnej do działki numer 516) oraz ulicy Waniliowej (od ul.
Tęczowej do ul. Kolorowej) – 167 głosów

Okręg V – 1645 głosów
V okręg zad.15 - Pomnik Winiarki Emmy – rekonstrukcja – 526 głosów
V okręg zad.2 - Budowa zejścia z ul. Obywatelskiej do ul. Źródlanej wraz ze zjazdem dla wózków dziecięcych i
niepełnosprawnych wzdłuż szeregowców mieszczących się przy ul. Rusałki – 299 głosów
V okręg zad.5 - Remont i przebudowa ul. Ludowej na odcinku Źródlana- Harcerska – 164 głosów
V okręg zad.3 - Budowa parkingu na osiedlu Na Olimpie – 155 głosów

Łącznie oddano 18051 ważnych głosów po weryfikacji
Do komisji weryfikacyjnej przekazano 21417 głosów.

