Budżet Obywatelski 2019 -- wyniki
Dodano: 2018.10.05

Przedstawiamy listę projektów wybranych przez mieszkańców Puław do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2019. W tegorocznej edycji mieszkańcy oddali 7030 głosów na wybrane
przez siebie projekty ogólnomiejskie i rejonowe. Do realizacji w budżecie Miasta Puławy na rok 2019
zostanie skierowanych łącznie 13 projektów rejonowych oraz 3 ogólnomiejskie.
W głosowaniu na projekty rejonowe mieszkańcy postawili na zadania inwestycyjne. Natomiast z listy
projektów ogólnomiejskich, głosujący wybrali innowacyjne i nowoczesne rozwiązania. Wśród
propozycji, które zdobyły największe poparcie, jest Tężnia solankowa, która już na etapie składania
wniosków cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Pierwszy taki obiekt w naszym
mieście powstanie przy deptaku na ulicy Polnej. Kolejnym zwycięskim projektem są Bezpieczne
przejścia dla pieszych, czyli cztery inteligentne przejścia dla pieszych w Puławach (ul. Marii
Curie-Skłodowskiej przy Przychodni Rejonowej nr 2, ul. Wojska Polskiego za Komendą Powiatową
Policji, ul. Wojska Polskiego przy dawnym dworcu PKS, ul. Wróblewskiego 14 obok pawilonu

Page 1/3

handlowego). Zrealizowany zostanie również Małpi gaj na Marinie, czyli plac przeznaczony do
zabaw i ćwiczeń zręcznościowych dla najmłodszych.
Zgodnie z regulaminem BO do realizacji zostały skierowane te projekty, które uzyskały najwięcej
głosów, mieszczą się kolejno w puli środków przeznaczonych na projekty rejonowe lub
ogólnomiejskie oraz spełniły kryterium uzyskania minimum 50 głosów dla projektów lokalnych i 100
głosów dla projektów ogólnomiejskich.
Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i udział w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W
tym roku szczególnie dziękujemy wszystkim pomysłodawcom, którzy promowali swoje projekty
zachęcając mieszkańców do głosowania i aktywnego włączenia się w budżet obywatelski.
Oto lista zwycięskich projektów:

OG&Oacute;LNOMIEJSKIE

Tężnia solankowa do inhalacji na wolnym powietrzu. Wokół tężni wytwarza się mikroklimat,
zbliżony do morskiego, bogaty w całą gamę cennych mikroelementów ; jod, brom, wapń, magnez,
potas, żelazo, sód. Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym aerozolem
sprawia, że dawka jodu jaką pochłaniamy, jest równa dawce przyjętej w ciągu trzech dni plażowania
Bezpieczeństwo pieszych ; inteligentne przejścia dla pieszych w Puławach
Małpi gaj na Marinie

REJON IA

Oświetlenie parkingu miejskiego przy kościele pw. św. Józefa przy ul. Włostowickiej 61 w
Puławach
Wymiana nawierzchni ; chodnik łączący ul. Piotra Norblina z ul. Zygmunta Sierakowskiego oraz ul.
Piotra Norblina i ul. Generała Józefa Dwernickiego
Monitoring przy Szkole Podstawowej nr 4

REJON IB
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Piknik rodzinny

REJON II

Plac zabaw dla dzieci (Skwer Niepodległości)
Poprawa widoczności drogi (ul. Krańcowa)
Ustawienie koszy przy przystanku MZK przy ul. Majdan

REJON III

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic Skłodowskiej i Polnej
Organizacja zajęć joga fitness dla mieszkańców na skwerach miejskich

REJON IV

Budowa skweru przy ul. Partyzantów w Puławach
Progi zwalniające na drodze dojazdowej i wyjazdowej do SP nr 1
Oświetlenie przy placu zabaw ("Za Złotym Rogiem,,)
Przebudowa śmietnika między blokami Norwida 6 i Norwida 8

Protokół końcowy z głosowania
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