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BUDŻET OBYWATELSKI 2018: WYNIKI

Prezentujemy listę projektów wybranych do realizacji w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego w Radzie Miasta Puławy przeznaczyła do realizacji w
budżecie gminy Miasta Puławy na rok 2018 łącznie 16 projektów rejonowych oraz 9
ogólnomiejskich.
W tym roku mieszkańcy postawili na innowacyjne rozwiązania. Wśród propozycji, które zdobyły
poparcie znalazły się m.in. ładowarka solarna na Placu Chopina, systemy zajętości na parkingach
otwartych m.in. przy hali targowej, urządzenia umożliwiające pompowanie kół w rowerach, wiszące
fotele w Marinie Puławy. Projekty zostaną zrealizowane do końca 2018 roku.
W tegorocznej edycji mieszkańcy Puław oddali 5694 głosów na wybrane przez siebie propozycje
zadań lokalnych i ogólnomiejskich.
Projekty rejonowe
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Rejon nr IA

- Monitoring przy ul. Norblina/ Romów
- Montaż biletomatu przy wiacie przystankowej nr 206 (ul. Kilińskiego)
- Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Zabłockiego i ul. Krasickiego
- Instalacja monitoringu na osiedlu Włostowice/ Kowalska
- Piknik sportowo-rodzinny z okazji Dnia Dziecka
- Ułożenie płyt betonowych na ul. Kilińskiego
- Montaż barierek zabezpieczających (ul. Krasickiego)
- Montaż słupa ogłoszeniowego (pętla autobusowa przy ul. Włostowickiej)

Rejon nr IB
Modernizacja traktu pieszego i budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem (pomiędzy Szkołą
Podstawową nr 11 a osiedlem "Atrium,,)

Rejon nr II

- Poprawa estetyki i higieny na terenie Skweru Niepodległości i przylegających do niego ulic: Al.
Królewska i Al. Mała, poprzez ograniczenie liczebności ptaków z rodziny krukowatych
- BO Kocham Puławy (organizacja imprezy w Marinie Puławy)
- Domki dla wolno żyjących kotów
- Progi zwalniające (ul. Wólka Profecka)
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Rejon nr III

- Osiedlowy plac rekreacyjny ; modernizacja terenu zielonego w ciągu pieszo-rowerowym (przed
ZSO nr 2 w Puławach) wraz z objęciem go monitoringiem
- Siłownia napowietrzna (pomiędzy ulicą dojazdową do kortów tenisowych a halą MOSIR)

Rejon nr IV
Budowa placu zabaw dla dzieci i siłownia na powietrzu (róg ul. Górnej i Kołodzieja)

Projekty ogólnomiejskie

- Dodanie odcinka ścieżki rowerowej w okolicy ul. Wiślanej i siedziby PZW Puławy Miasto do
ścieżki rowerowej w bulwarze wiślanym (okolice Gościńca nad Wisłą)
- Wprowadzenie urządzeń umożliwiających napompowanie koła w rowerze
- Ławeczka na Skwerze Niepodległości z postacią ks. Izabeli Czartoryskiej
- Ładowarka solarna (Plac Chopina)
- Miejsce wypoczynku na hamakach lub wiszących fotelach (Marina Puławy)
- Aleja Gwiazd urodzonych w Puławach (Plac Chopina)
- Systemy zajętości na parkingach otwartych (hala targowa przy ulicy Piaskowej, parking wzdłuż
Alei Królewskiej)
- Pojemniki do segregowania odpadów (bulwar nadwiślański)
- Wykonanie chodnika przy Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnym w Puławach (ul.
Wróblewskiego 21)

Protokół końcowy z głosowania
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