KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016.
Prosimy o wybranie jednego zadania z każdej kategorii, poprzez postawienie znaku „X”
w kolumnie TAK przy wybranych zadaniach
L.p.

Orientacyjny koszt

Nazwa zadania

I.
Budowa toru rowerowego typu „pumptrack”
w Działdowie

100.000,00 zł

I.2

Montaż elektronicznej tablicy świetlnej
na stadionie miejskim

40.000,00 zł

I.3

Dziecięca kraina przy ul. Wolności 64

150.000,00 zł

I.4

Zakup nagłośnienia plenerowego dla
Miejskiego Domu Kultury

Obiekt rekreacyjny w formie toru rowerowego przeznaczony dla wszystkich
grup wiekowych. Tor składa się z profilowanych pasm jezdnych na których
występują garby (muldy) oraz profilowane zakręty. Całość tworzy zamkniętą
pętlę o długości ok. 70-90 m.
Montaż profesjonalnej elektronicznej tablicy świetlnej, podającej m.in. czas
i wynik.

Obecnie za budynkami, w których funkcjonują: Miejski Dom Kultury
i Miejska Biblioteka Publiczna, znajduje się niezagospodarowany teren,
na którym zlokalizowany jest wyłącznie budynek po przychodni
pulmonologicznej. Po rozbiórce tego obiektu na wskazanym terenie zostałby
wybudowany plac zabaw dla dzieci.
W ramach inwestycji planuje się zakup profesjonalnego nagłośnienia
110.000,00 zł
plenerowego, które byłoby wykorzystywane przy organizacji m.in. imprez
plenerowych. W chwili obecnej działdowski MDK nie dysponuje sprzętem
tak wysokiej klasy.
Kategoria: Budowa chodników i ścieżek rowerowych

II.1

Budowa chodnika na ul. Świerkowej
od al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul.
Leśnej (lewa strona) wraz z budową miejsc
parkingowych

110.000,00 zł

II.2

Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej
na ul. Świerkowej na odcinku od ul.
Nidzickiej do ul. Dębowej i Al. Św.
Katarzyny Aleksandryjskiej
Wymiana i remont chodnika prowadzącego
do pomnika na cmentarzu parafialnym

400.000,00 zł

II.3

TAK

Kategoria: Inwestycje

I.1

II.

Charakterystyka

32.000,00 zł

III.

Chodnik wzdłuż ulicy Świerkowej na wskazanym odcinku tj. od al. Św.
Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej został wybudowany tylko po jednej
stronie. Po stronie, gdzie brakuje chodnika, znajduje się m.in. przychodnia
lekarska, budynki usługowe oraz zabudowa wielorodzinna. Dodatkowo w
ramach inwestycji planuje się wybudowanie do 10 ogólnodostępnych miejsc
parkingowych.
W ramach zadania planuje się przebudowę obecnego chodnika na ścieżkę
pieszo rowerową. Realizacja inwestycji umożliwi połączenie ww. ścieżki
z ciągiem pieszo – rowerowym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 545.

Remont chodnika prowadzącego do pomnika na cmentarzu parafialnym
polegałby na wymianie zniszczonych płytek na nowe wraz z wymianą
obrzeży. Obecnie chodnik ten znajduje się w złym stanie.
Kategoria: Imprezy sportowe

Rajd rowerowy mający na celu propagowanie zdrowego trybu życia oraz
aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym.
Zajęcia fitness (np. ćwiczenia aerobowe, pilates, zumba) na świeżym
10.000,00 zł
powietrzu skierowane do wszystkich miłośników aktywności fizycznej np.
energetyczna zabawa umożliwiająca odchudzanie i modelowanie sylwetki,
organizowane w okresie letnim.
IV.
Kategoria: Imprezy kulturalne
10.000,00 zł

III.1

Jesienny rodzinny rajd rowerowy

III.2

Letni maraton fitnessu

IV.1

Jarmark Średniowieczny

50.000,00 zł

IV.2

Letnie Kino Plenerowe

33.000,00 zł

IV.3

Teatr uliczny

50.000,00 zł

IV.4

Organizacja koncertu z cyklu „Lato z
Radiem”

200.000,00 zł

IV.5

Działdowo na Święta

100.000,00 zł

Dwudniowy cykl imprez (sobota – niedziela) poświęcony tradycjom
w średniowiecznym Działdowie. W programie m.in.: pokazy dawnych
rzemiosł, pokazy rycerskie, kramy.
Cykl ośmiu piątkowych pokazów filmowych plenerowych. Na olbrzymim
ekranie kinowym pod chmurami widzowie na leżakach, krzesłach będą
oglądać filmy z różnych stron świata. Lokalizacja: Park Honorowych
Dawców Krwi.
Parada teatrów ulicznych w tym dziecięcych.
„Lato z Radiem" to cykl wakacyjnych koncertów plenerowych
organizowanych przez Polskie Radio od 1992 r. Udział miasta w takim cyklu
oznacza jednodniowy koncert z udziałem ok. 3 - 4 rozpoznawalnych
artystów.
Cykl imprez związanych z Bożym Narodzeniem i Sylwestrem w tym m.in.
koncert chóru przy szopce betlejemskiej, kiermasz potraw wigilijnych,
tematyczna zabawa sylwestrowa, pokaz fajerwerków.

IMIĘ I NAZWISKO GŁOSUJĄCEGO …………………………………………………………………….
PESEL GŁOSUJĄCEGO ………………………………………………………………………………….
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 j.t. z poźń. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto
Działdowo na rok 2016.
Uprawnionym do głosowania jest osoba, która najpóźniej w roku przeprowadzania konsultacji kończy 16 rok życia, zameldowana na pobyt stały
lub czasowy w Gminie – Miasto Działdowo do dnia rozpoczęcia głosowania.

……………………………………………………
(data i podpis głosującego)

