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GŁOSOWANIE TRWA!

  

Swój głos możesz oddać na wybrany projekt TUTAJ

  

Poniżej prezentujemy listę zatwierdzonych wniosków Budżetu Obywatelskiego, zgłoszonych
przez mieszkańców dzielnicy Siedlce. Linki będące oficjalną nazwą wniosku prowadzą do opisu
projektu ze złożonego wniosku bądź do opisu przesłanego przez autora projektu. Zachęcamy
więc autorów projektów
do uaktualnienia szczegółowego opisu swoich wniosków, a mieszkańców do  zapoznania się z
wnioskami złożonymi z naszej okolicy.

  

Pamiętajmy, możemy głosować na 5 projektów!

  

Uaktualnione przez wnioskodawców projekty wyróżniamy pogrubionym linkiem.
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https://budzet-obywatelski-2014-gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome
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Rada Osiedla Siedlce oraz redakcja portalu www.siedlce.gda.pl  popiera wszystkie projekty.

  

AKTUALIZACJA: Prezentujemy listę wniosków opatrzoną oficjalna numeracją nadaną w
trakcie losowania przez Urząd Miejski

  

1    "Siłownia pod chmurką" w parku przy ul. Starodworskiej

  

2     Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych i zielonych w okolicy  Przedszkola Nr 22 w
Gdańsku (rejon ul. Kartuska 90-126, Malczewskiego  36-38)

  

5    Wykonanie projektu rewitalizacji i odwodnienia podwórka oraz budowa systemu
odwodnienia podwórka ulic: Kartuska, Wesoła, Jasna 

8    Droga przeciwpożarowa, dojazdowa do posesji przy ul. Legnickiej 9,11,13,15

  

13  Budowa nowego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 58

  

16   Placyk rekreacyjny im. Jacka Malczewskiego

20    Bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci z Siedlec - renowacja zniszczonego
placu zabaw

  

21    Zagospodarowanie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej nr 14

  

26    Ratujmy ulicę Ojcowską w Gdańsku
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undefined/
http://www.gdansk.pl/start_nowy,512,28913.html
component/content/article/416-iii36-silownia-pod-chmurka-w-parku-przy-ul-starodworskiej.html
component/content/article/418--iii38-budowa-placow-zabaw-przedszkolenr-22.html
component/content/article/418--iii38-budowa-placow-zabaw-przedszkolenr-22.html
component/content/article/407-iii5-projektu-rewitalizacji-i-odwodnienia-podworka-oraz-budowa-systemu-odwodnienia-podworka-kartuska-wesoa-jasna-.html
component/content/article/407-iii5-projektu-rewitalizacji-i-odwodnienia-podworka-oraz-budowa-systemu-odwodnienia-podworka-kartuska-wesoa-jasna-.html
component/content/article/409-iii8-droga-do-ul-legnickiej-9111315.html
component/content/article/412-iii25-budowa-nowego-boiska-sportowego-w-sp-nr-58.html
component/content/article/412-iii25-budowa-nowego-boiska-sportowego-w-sp-nr-58.html
component/content/article/410-iii11-placyk-rekreacyjny-im-jacka-malczewskiego.html
component/content/article/411-iii12-renowacja-placu-zabaw-na-skarpowej.html
component/content/article/411-iii12-renowacja-placu-zabaw-na-skarpowej.html
component/content/article/420-iii42-zagospodarowanie-terenu-zieleni-przy-sp-nr-14.html
component/content/article/413--iii31-ratujmy-ulice-ojcowska-w-gdansku.html
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28   Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Zakopiańskiej (okolice numerów 38-76)

  

29    Wykonanie dokumentacji ekranów akustycznych na ulicy Drwęckiej i jej przedłużeniu w
rejonie Na Zboczu w Gdańsku

  

31    Budowa dużego placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu zieleni przy Szkole
Podstawowej Nr 14

  

33    Budowa miejsc parkingowych przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku, ul.
Kartuska 32/34

  

36    Siłownia pod chmurką

  

40    Opracowanie dokumentacji "Parku na Zboczu" Doliny Siedleckiej. Etap I - wykonanie
projektu budowlanego. 

  

41    GRODZISKO-NASZA NOWA ŚWIETLICA. Przeprowadzenie modernizacji lokalu
użytkowego na ul. Kartuskiej 74 na potrzeby kontynuacji działalności charytatywnej ChSCh
Świetlicy Środowiskowej "Grodzisko"

  

Uzupełnienie

  

Głosowanie odbędzie się przez internet lub w stacjonarnych punktach głosowania
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component/content/article/406-iii1-ul-drwcka.html
component/content/article/406-iii1-ul-drwcka.html
component/content/article/419-iii41-budowa-duzego-placu-zabaw-sp-nr-14.html
component/content/article/419-iii41-budowa-duzego-placu-zabaw-sp-nr-14.html
component/content/article/415--iii35-budowa-miejsc-parkingowych-przy-gimnazjum-nr-2.html
component/content/article/415--iii35-budowa-miejsc-parkingowych-przy-gimnazjum-nr-2.html
component/content/article/408-iii7-silownia-pod-chmurka-bema.html
component/content/article/414--iii34-opracowanie-dokumentacji-qparku-na-zboczuq-.html
component/content/article/414--iii34-opracowanie-dokumentacji-qparku-na-zboczuq-.html
component/content/article/417-iii37-grodzisko-nasza-nowas-wietlica.html
component/content/article/417-iii37-grodzisko-nasza-nowas-wietlica.html
component/content/article/417-iii37-grodzisko-nasza-nowas-wietlica.html

