KARTA DO GŁOSOWANIA
NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI DO ZREALIZOWANIA
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLUSZKI

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, stale zamieszkały na terenie Gminy,
Należy wybrać maksymalnie 3 projekty inwestycji/zadań poprzez wstawienie „X” w kolumnie „WYBÓR”
LP.
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SZACUNKOWY
KOSZT

NAZWA PROJEKTU

Koncert Lady Pank. Zadanie polega na organizacji otwartego koncertu zespołu
Lady Pank w Parku Miejskim lub na rynku w Koluszkach.

Koluszki w 100-lecie odzyskania niepodległości. Zadanie składa się z
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pięciu elementów: festiwalu historycznego, projekcji filmów w Kinie Odeon, rajdu
rowerowego, odnowy miejsc historycznych oraz nasadzeniu 100 drzew na 100-lecie

Podwieczorki z… Projekt polega na organizacji spotkań, których bohaterami będą
artyści cieszący się uznaniem wśród młodzieży.

Centrum rekreacyjno - sportowe w Zielonej Górze. Celem projektu jest
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poprawienie więzi społecznych, integracja mieszkańców. Projekt polega na
zagospodarowaniu działki sołeckiej i stworzenia warunków do większej aktywności
sportowej.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
na boisku i placu zabaw w Katarzynowie. Zadanie ma na celu stworzenie
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bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzenia czasu. Główne zabiegi wykonane w
ramach projektu to: pielęgnacja nawierzchni boiska naturalnego, wykonanie systemu
nawadniającego boiska, wykonanie przyłącza wodociągowego, montaż piłkochwytów,
oraz doposażenie placu zabaw w siłownie zewnętrzną

Wyposażenie Animal Patrolu Zakładu Usług Komunalnych w
Koluszkach. Zadanie ma na celu kupno samochodu wraz z przyczepą do transportu
żywych zwierząt, wyposażenie pojazdu w niezbędne urządzenia oraz szkolenie
pracowników.
Multimedialny Relaks w Mieście. Projekt przewiduje ustawienie dwóch ławek
multimedialnych posiadających bezpłatny internet dla mieszkańców, duże baterie
słoneczne, czujnik smogu oraz stojak na rowery.
Oglądaj miasto w prawdziwej jakości Full HD. Zadanie ma na celu
rozlokowanie 5 kamer IP z szerokokątnym obiektywem oraz udostępnianie podglądu
na żywo wszystkim mieszkańcom na specjalnej platformie.
Zielona strefa dla każdego mieszkańca Regien i nie tylko. Celem
projektu jest modernizacja placu zabaw, budowa wielofunkcyjnego boiska oraz
postawienie altany

Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w
Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej.
Zadanie polega na wykonaniu drenażu, który odwodni boisko i zapobiegnie
zmiękczaniu murawy, wyprofilowanie spadków na boisku, wyrównanie skarp i
nasypów co spowoduje zwiększenie powierzchni boiska.
Ścieżka rekreacyjno-rowerowa. Celem projektu jest budowa odcinka ścieżki
rekreacyjno – rowerowej w lesie przy osiedlu Zieleń Południe. Ścieżka miałaby
prowadzić przez las w stronę Będzelina, tzw. „Czarna Droga”.
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Uwaga! Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe.
Koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania.
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