KARTA DO GŁOSOWANIA
Imię i nazwisko
osoby głosującej (czytelnie)
Adres zamieszkania
(ulica, nr domu, nr mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość)
Prosimy o wybranie tylko jednego zadania, poprzez postawienie znaku „X”
w kolumnie po prawej stronie – WYBRANE ZADANIE.
Lp.

TYTUŁ ZADANIA
(podać skrócony opis zadania)

LOKALIZACJA

KOSZT
SZACUNKOWY
*

WYBRANE
ZADANIE

Pomost rekreacyjny z platformą widokową na terenie gminy Pakość w
miejscowości Łącko wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.
Ogólnodostępne miejsce wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Pakości i
Łącko
47.900,00
turystów .Platforma dostępna będzie także dla osób niepełnosprawnych
dzięki zastosowaniu układu pochylni.
Miasteczko rowerowe.
ul. Mogileńska
Budowa miasteczka rowerowego ma na celu stworzenie miejsca do
(koło Orlika i
2.
150.000,00
umiejętnego poruszania się po drogach publicznych. Miasteczko miałoby Placu Zabaw),
służyć do nauki zasad ruchu drogowego.
Pakość
ECO stadion.
Stadion Miejski,
3.
Wymiana oświetlenia na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne oraz ul. Św. Jana 14,
61.500,00
okablowania do nagłośnienia na stadionie miejskim w Pakości.
Pakość
Udział w zawodach wędkarskich.
4.
Zakup ubiorów wędkarskich -45 kompletów celem ujednolicenia oraz
Pakość
4.500,00
promocji i godnego reprezentowania Gminy Pakość.
Kontener sanitarny WC.
Jankowo, plac
5.
Zakup kontenera sanitarnego , który jest niezbędny do utrzymania czystości i rekreacyjny przy
60.147,00
higieny.
Wiacie
Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości
Radłowo.
6.
Radłowo
119.000,00
Zadanie polegać ma na zakupie oraz montażu lamp oświetleniowych
solarnych przydrożnych w miejscowości Radłowo
Organizacja zawodów sportowych w mieście i gminie Pakość.
Zadaniem jest zakup systemu pomiarowego w skład którego wchodzą
7.
anteny, urządzenia pomiarowe - czytniki, chipy i urządzenie do ich
Pakość
22.100,00
programowania oraz komputer z oprogramowaniem, brama dmuchana
START/META oraz zegar elektroniczny z wyświetlaczem.
Stworzenie miejsca-placu street workout do aktywnego wypoczynku i
ćwiczeń fizycznych na terenie miasta Pakość - w Parku Miejskim przy
Pakość,
8.
ul. Mogileńskiej.
54.298,35
Park Miejski
Na terenie miasta Pakość nie ma takiego urządzenia, dlatego powstanie
placu street workout przyczyni się do atrakcyjności Parku Miejskiego.
Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dzieci, poprzez
wykonanie placu zabaw w Parku Miejskim w Pakości.
Pakość,
9.
52.644,00
Zakup urządzeń (bujawek, zjeżdżalni itp,) celem wykonania placu zabaw dla
Park Miejski
dzieci w Parku Miejskim przy ul. Mogileńskiej w Pakości.
Budowa chodnika.
10. Budowa chodnika dla pieszych na odcinku 300 metrów od skrzyżowania ulic
Pakość
84.000,00
Mieleńska - Pałucka do Mieleńska - Ogrodowa przy ulicy Mieleńskiej.
*przedstawione koszty są szacunkowe mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania
.
Administratorem danych jest Burmistrz Pakości, z siedzibą w Pakości, ul. Rynek 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu
realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Pakość na 2020 r. i nie będą przekazywane innym odbiorcom.
............................................................
(Podpis osoby oddającej głos)

