
2019
Prosimy o wybranie ze swojego okręgu wyborczego maksymalnie 3 zadań inwestycyjnych 
i maksymalnie 2 małych projektów poprzez postawienie znaku „X” w polu po prawej 
stronie opisu wybranego zadania. Projekty do łącznej kwoty 480 000 zł, które otrzymają 
największą liczbę wskazań, zostaną włączone do projektu budżetu Elbląga
na rok 2019. 

Głos będzie nieważny w przypadkach, gdy: 
     zostaną podane błędne lub niepełne dane osobowe
     wskazanych zostanie więcej niż pięć propozycji do Budżetu Obywatelskiego
     oddany bedzie na inny okręg, niż adres zameldowania respondenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zadań w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Elbląga, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

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

Ankiety prosimy składać osobiście

w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1

lub wypełnić ankietę elektroniczną zamieszczoną na stronie 

www.budzetobywatelski.elblag.eu 

w terminie od 24 września do 21 października 2018 r.

nazwa zadania szacunkowy koszt*lp.

nazwa zadania szacunkowy koszt*lp.
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Więcej pieniędzy na dobre pomysły
 

Szanowni elblążanie,

remonty dróg i chodników, nowe miejsca parkingowe, 
place zabaw dla dzieci, siłownie na świeżym powietrzu 
– to tylko część Państwa pomysłów do realizacji
w poszczególnych okręgach. Do tego dochodzą bardzo 
ciekawe propozycje ogólnomiejskie.

Po raz kolejny to Państwo zdecydujecie, które zadania 
zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach 
Budżetu Obywatelskiego naszego miasta. Jak co roku, 
tak i teraz wnioskodawcy wykazali się dużą 
pomysłowością, ale i dbałością o najbliższe otoczenie. 
Stąd wnioski dotyczące napraw chodników, czy 
nowego oświetlenia.

Cieszę się, że na realizację zwycięskich zadań zostanie 
przeznaczonych więcej pieniędzy niż w latach 
ubiegłych. Budżet Obywatelski Elbląga to 3 mln zł
– po 480 tys. zł na każdy z pięciu okręgów oraz
600 tys. zł na inicjatywy ogólnomiejskie.

Te spośród zadań, które zyskają uznanie większości 
głosujących mieszkańców, zostaną włączone do 
projektu budżetu Elbląga na 2019 rok.

„Twój pomysł – wspólne działanie” – idea od 
początku towarzysząca  elbląskiemu Budżetowi 
Obywatelskiemu, po raz kolejny sprawdziła się
i udowodniła, że mieszkańcy naszego Miasta chcą brać 
udział w zmienianiu swojego otoczenia. Budżet 
Obywatelski taką możliwość realnie daje.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie
i zapraszam do uczestnictwa w głosowaniu.

PREZYDENT ELBL ĄGA

Kontynuacja remontu ulicy Szarych Szeregów 
(jezdnia+chodnik) Osiedle Zawada
ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa

1 430.000 zł

Aktywne Modrzewie – bezpłatne zajęcia
sportowo-rekreacyjne
Park Modrzewie

1 25.000 zł

Rodzinny Festyn dla dzieci „Piegowate Szczęście”
w Parku Modrzewie2 25.000 zł

Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Parku Modrzewie
oraz stworzenie miejsc rekreacji3 150.000 zł

Wyrównanie i utwardzenie działki nr 171/2
między budynkami od nr 37 do 45 przy ulicy Wiejskiej

4 430.000 zł

Zamontowanie 3-4 lamp oświetleniowych wzdłuż betonowego
chodnika do ul. Wiejskiej (schody) od bloku nr 405 17.000 zł

Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem
miejsc do parkowania pojazdów.

ul. Wiejska

6 430.000 zł

Budowa drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych
ul. Słonecznikowa 3-5

2 250.000 zł

Biblioteczna akcja „Kostka w grze”
Filia Nr 6 Biblioteki Elbląskiej ul. Wybickiego 20

3 25.000 zł

„Rowerowe Pit Stopy”
Elbląg

7 50.000 zł

Budowa parkingu dla mieszkańców ul. Browarnej 29-31   8 430.000 zł



2019

TWÓJ POMYSŁ - WSPÓLNE DZIAŁANIE

INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIEINICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE
Prosimy o wybranie 1 najważniejszej Państwa zdaniem 
inicjatywy ogólnomiejskiej poprzez postawienie znaku „X” 
w polu po prawej stronie opisu wybranego zadania.

Inicjatywy do łącznej kwoty 600 000 zł, które otrzymają największą liczbę wskazań, 
zostaną włączone do projektu budżetu Elbląga na rok 2019.

Głos będzie nieważny w przypadkach, gdy: 
    podane zostaną błędne lub niepełne dane osobowe
    wskazana zostanie więcej niż jedna inicjatywa
    oddany zostanie przez osobę niezameldowaną w Elblągu. 

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

zadanie szacunkowy koszt*lp. zadanie szacunkowy koszt*lp. zadanie szacunkowy koszt*lp.

Wielkoformatowe obrazy na elbląskich ścianach
- uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej
Stare elewacje budynków przy: - ul. Jaśminowej 11;
ul. Browarnej 2-4; ul. Żeromskiego 6; ul. Malborskiej 59, 67

1 250.000 zł

Remont muszli koncertowej w Bażantarni2 600.000 zł

Przygotowanie do użytkowania czerwonego szlaku
w Bażantarni3 200.000 zł

100 dębów na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości
przez Polskę
Teren całego miasta

4 35.000 zł

Budowa dwóch parkingów dla samochodów osobowych
ul. Agrykola (na dotychczasowym pasie zieleni obok chodnika dla pieszych)
ul. Kościuszki (między Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym a Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji) 

5 400.000 zł

Budowa placu zabaw w ogrodzie
Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu
ul. Węgrowska 1

6 450.000 zł

Zakup rowerów miejskich oraz zakup infrastruktury
do ich obsługi
Elbląg

10 150.000 zł

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3
ul. Agrykola 611 300.000 zł

Konik polny – wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Polna 8A12 600.000 zł

Zakup i montaż kriokomory dla Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu 
ul. Komeńskiego 35

13 500.000 zł

Plac zabaw i siłownia przy Szkole Podstawowej nr 11
ul. Korczaka 3414 170.000 zł

Zakup przez miasto „Smoczych łodzi”
Elbląg15 122.000 zł

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Szkole Podstawowej nr 12
ul. Zajchowskiego 127 600.000 zł

Renowacja budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 178 530.000 zł

Trasy rowerowe „Enduro” – górskie ścieżki rowerowe
Bażantarnia9 600.000 zł


