Karta do głosowania
Zadania ogólnomiejskie
Prosimy o wybranie maksymalnie pięciu, Państwa zdaniem, najważniejszych inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie.

koszt
szacunkowy
w zł*

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)
1 Kontynuacja programu rewitalizacji sopockich kamienic

1 mln

2 Budowa dwóch kładek drewnianych na plaży jako dojazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych

320 tys.

3 Kontynuacja rewitalizacji Sopockich Błoni - rozbudowa wielopokoleniowego, ekologicznego placu zabaw,
ustawienie niskiej ścianki do wspinaczki bez asekuracji, ustawienie ekologicznych punktów świetlnych
wykorzystujących energię słoneczną oświetlających główną aleję spacerową

600 tys.

4 Urząd SMS - mobilny system ostrzegania oraz informowania o imprezach kulturalnych i sportowych,
konsultacjach społecznych, zagrożeniach meteorologicznych, przetargach miejskich i innych ważnych
wydarzeniach dotyczących Sopotu

100 tys.

5 Montaż 300 stojaków rowerowych na obszarze całego Sopotu

40 tys.

6 Ustawienie linarium (przestrzennej zabawki dla dzieci do wspinaczki) na sopockiej plaży jako rozbudowa
istniejącego placu zabaw

60 tys.

7 Mama w Sopocie - organizacja Szkoły Rodzenia dla przyszłych mam oraz „Szkoły Radzenia od urodzenia”
dla mam dzieci do 3 lat

45 tys.

8 Mama wraca do pracy - zrealizowanie cyklu szkoleń dla kobiet wychowujących dzieci, chcących podjąć
lub zmienić aktywność zawodową

20 tys.

9 Program doﬁnansowania nowoczesnego systemu podziemnej segregacji odpadów - śmietniki podziemne

400 tys.

10 Montaż dwóch wind w przejściu podziemnym pod al. Niepodległości na końcu ul. 1 Maja

200 tys.

11 Zakup deﬁbrylatorów dla Sopockiej Policji i Straży Miejskiej wraz z przeszkoleniem użytkowników

30 tys.

12 Sopot miasto magnolii - zasadzenie setki ozdobnych roślin w całym Sopocie

20 tys.

13 Remont schodów łączących ul. Władysława Jagiełły z ul. Sobieskiego

1,5 mln

14 Myjnia mobilna pojemników na śmieci

550 tys.

15 Uzupełnienie wyposażenia Sopoteki (Galerii Kultury Mul medialnej) o kolejne urządzenia elektroniczne dla odwiedzających

52 tys.

16 Nasadzenie 100 nowych drzew na Skarpie Sopockiej

20 tys.

17 Ustawienie tablic informacyjnych, śmietników oraz miejsca do czerpania wody na cmentarzu komunalnym

25 tys.

18 Modernizacja ul. Mickiewicza etap I - od Andersa do posesji nr 16

900 tys.

19 Modernizacja ul. Zacisze - I etap od Piaskowej do posesji nr 16

960 tys.

20 Renowacja ul. Dębowej - przebudowa chodników i ponowne ułożenie jezdni z kostki kamiennej

1,75 mln

21 Pies w kurorcie - zwiększenie ilości koszy na psie odchody, zainstalowanie dyspenserów z torebkami oraz akcja
edukacyjna „Sprzątaj po swoim psie”

40 tys.

22 Ustawienie 100 koszy na śmieci na terenie całego miasta

45 tys.

23 Ustawienie tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci na terenie lasów komunalnych

20 tys.

24 Sprzątanie lasów komunalnych wokół osiedli

30 tys.

25 Potańcówka dla Sopocian 50+

80 tys.

26 Zajęcia dla mieszkańców pomagające radzić sobie ze stresem

30 tys.

27 Dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w sopockich szkołach

50 tys.

28 Budowa skateparku i pumptrack'u obok Ergo Areny

500 tys.

29 Remont ul. Bolesława Chrobrego od ul. Mieszka 1 do ul. Parkowej

ponad 1 mln

30 Przebudowa chodników i jezdni ul. Paderewskiego

540 tys.

31 „Czytamy bajki dorosłym” – warsztaty inteligencji emocjonalnej dla rodziców pozwalające spojrzeć na świat oczyma dziecka

10 tys.

32 Organizacja zajęć sportowych z jogi dla mieszkańców Sopotu

30 tys.

wybrane
inwestycje

Zadania lokalne okręg 1
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

koszt
podokręg szacunkowy
w zł*

1 Powiększenie placu zabaw w Parku Północnym przy klubie Sﬁnks o zespół atrakcyjnych zabawek tworzących zamek

1A

180 tys.

2 Dalsza rewitalizacja zieleńca między ul. Książąt Pomorskich i 3 Maja - remont boiska

1B

300 tys.

3 Naprawa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Boh. Monte Cassino z ul. F. Kubacza

1B

240 tys.

4 Ustawienie ławek w Parku Północnym wzdłuż trasy rolkarskiej

1A

30 tys.

5 Monitoring skweru między ulicami Książąt Pomorskich i 3 Maja

1B

80 tys.

6 Modernizacja chodnika przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja

1B

130 tys.

7 Przebudowa chodników ul. Sobieskiego

1B

480 tys.

8 Modernizacja nawierzchni placu przed kościołem św. Jerzego

1B

320 tys.

9 Naprawa chodnika na ulicy Sępia od Pensjonatu Maryla do Aqua Parku

1A

145 tys.

10 Rozbudowa siłowni na powietrzu w Parku Północnym

1A

25 tys.

11 Doświetlenie przejść dla pieszych w centrum Sopotu

1A i 1B

250 tys.

12 Rewitalizacja zieleni na Placu Rybaków

1B

60 tys.

13 Rewitalizacja parku i budowa siłowni zewnętrznej w parku między ulicami Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach

1B

480 tys.

14 Naprawa chodników na ul. Kazimierza Wielkiego

1B

100 tys.

15 Rewitalizacja chodnika na ul. 3 Maja od ul. Kazimierza Wielkiego do posesji nr 26

1B

300 tys.

16 Remont chodnika i nawierzchni drogowej przy ul. Książąt Pomorskich od nr 13 do nr 22

1B

260 tys.

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

wybrane
inwestycje

