
KARTA DO GŁOSOWANIA 
 
Imię i nazwisko  
osoby głosującej 
(czytelnie) 

 

 
Adres zamieszkania 
(ulica, nr domu,  
nr mieszkania,  
kod pocztowy, 
miejscowość)  

 

 
Prosimy o wybranie jednego, maksymalnie 3 zadania, poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej 

stronie- wybrane zadanie. 
 

Lp. 
TYTUŁ ZADANIA 

(skrócony opis zadania) 
 

LOKALIZACJA 
KOSZT 

SZACUNKOWY* 
 

WYBRANE 
ZADANIE 

 
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rycerzewie 

poprzez budowę placu zabaw dla dzieci 
 
Celem zadania jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej w Rycerzewie poprzez budowę placu zabaw dla dzieci. 
Dzięki realizacji zadania stworzone zostanie miejsce do bezpiecznej 
zabawy dla dzieci ze wsi Rycerzewo na urządzenia posiadających 
stosowne atesty. 

Rycerzewo, Gm. 
Pakość, nr 

działki 103/10 

26.066,00 zł  

2. Budowa placu zabaw dla dzieci 
 
Celem zadania jest stworzenie miejsca do bezpiecznej zabawy dla 
dzieci, w szczególności zamieszkujących Osiedle Mogileńskie w 
Pakości poprzez budowę placu zabaw na terenie przynależnym do 
boiska „ORLIK” przy ul. Mogileńskiej. Dzięki realizacji zadania 
stworzone zostaną warunki do aktywnej i radosnej zabawy 
dzieciom na nowych i spełniających ich oczekiwania zabawkach. 

Pakość,  
ul. Mogileńska, 
nr działki 412/1, 
teren przy boisku 

sportowym 
„Orlik” 

87.625,00 zł  

3. Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych na pakoskiej plaży miejskiej w Jankowie 
 
Celem zadania jest dostosowanie bazy rekreacyjno-sportowej do 
potrzeb szerokiego grona użytkowników Plaży Miejskiej nad 
jeziorem w Jankowie, w szczególności mieszkańców wsi Jankowo  
poprzez montaż zestawu zabawowego dla dzieci oraz 
profesjonalnego zestawu do Street Workoutu. Dzięki realizacji 
zadania stworzone zostanie miejsce do aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu dla szerokiego grona mieszkańców wsi oraz 
pozostałych mieszkańców Gminy Pakość, a plaża oraz jej 
bezpośrednia okolica stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. 

Plaża nad 
jeziorem w 
Jankowie 

39.742,00 zł  

4. Aktywność nad jeziorem – rozwój Klubu Morsa w Pakości 
 
Celem zadania jest organizacja w okresie jesienno-zimowym 
cyklicznych zajęć aktywizujących mieszkańców Gminy Pakość w 
zakresie wspólnych kąpieli w jeziorze w Jankowie. W ramach 
zadania planowany jest m.in. zakup piły spalinowej do wycinania 
zimą przerębli w lodzie, zakup drewnianej drabiny ułatwiającej 
wchodzie do wody z lodu, a także zakup i umieszczenie znaku 
ostrzegawczego przedstawiającego morsa na tle kąpieliska. 
Realizacja zadania w wymiarze społecznym przyczyni się do 
aktywizacji i integracji, w tym również integracji 
międzypokoleniowej szerokiego grona mieszkańców, w wymiarze 
pojedynczego uczestnika zajęć kąpiele w zimnej wodzie pozwolą na 
zahartowanie organizmu, dodadzą energii i witalności.  

Plaża nad 
jeziorem w 
Jankowie 

13.200,00 zł  

5. Zielona Szkoła w Łącku – profilaktyka zdrowotna dzieci ze 
szkół podstawowych w Pakości 
 
Celem zadania jest stworzenie terenowej bazy dydaktycznej dla 
dzieci z terenu Gminy Pakość w oparciu o środowiskowe walory 

Sołectwo Łącko 35.000,00 zł  



sołectwa Łącko. Dzięki realizacji zadania stworzone zostaną 
warunki dla dzieci do bezpośredniego kontaktu ze światem roślin i 
zwierząt występującymi na obszarze Gminy Pakość i okolic. W 
ramach zadania planowane jest stworzenie ścieżki edukacyjnej z 
tablicami podglądowymi, miejsca odpoczynku oraz wybudowanie 
wiaty, w której możliwe będzie prowadzenie zajęć na świeżym 
powietrzu. 

6. Doposażenie zespołu „Pakościanie” poprzez zakup akordeonu 
 
Celem zadania jest poprawa funkcjonowania ludowego zespołu 
„Pakościanie” poprzez zakup akordeonu. Dzięki realizacji zadania 
zespół posiadający blisko 40 letnią historię zyska niezbędny do 
funkcjonowania sprzęt grający, dzięki któremu podniesiona 
zostanie atrakcyjność występów prezentujących przede wszystkim 
lokalny pakoski i kujawski folklor na różnego rodzaju przeglądach, 
festiwalach, czy koncertach.  

Ośrodek Kultury 
i Turystyki w 

Pakości 

10.000,00 zł  

7. Budowa parkingu przy ul. Jankowskiej w Pakości 
 
Celem zadania jest stworzenie utwardzonych miejsc parkingowych 
na powierzchni ok. 500 m2 przynależnych do bloku przy ul. 
Mogileńskiej 19 oraz do sklepów handlowo-usługowych poprzez 
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Dzięki realizacji zadania 
mieszkańcy bloku zyskają bardziej komfortowe warunki dojazdu i 
postoju pojazdów. Ułatwiony zostanie dostęp również do sklepów 
handlowo-usługowych, co może przyczynić się do większej liczby 
klientów odwiedzających te punkty. 

Parking przy 
pasażu 

handlowym, 
usytuowany  

przy ul. 
Mogileńskiej 19 

50.000,00 zł  

8. Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Radłowo 
 
Celem zadania jest utwardzenie masą bitumiczną drogi 
wewnętrznej w miejscowości Radłowo na odcinku o długości ok. 
180 m i szerokości ok. 6 m. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy 
posesji przylegających do drogi zyskają w miarę komfortowy 
dojazd do swoich domostw, co stanowi obecnie ogromną 
uciążliwość, w szczególności po ulewnych deszczach.  

Droga 
dojazdowa do 
gospodarstw i 

posesji 
mieszkańców, 
zjazd z drogi 

powiatowej nr 
2546C, działka 

nr 133/19, obręb 
Radłowo, Gm. 

Pakość 

60.000,00 zł  

9. Siłownia zewnętrzna 
 
Celem zadania jest zagospodarowanie terenu przynależnego do 
świetlicy wiejskiej w Radłowie poprzez przez przygotowanie terenu 
a następnie montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Dzięki realizacji 
zadania stworzone zostanie ogólnodostępne miejsce, w którym 
mieszkańcy wsi będą mogli nie tylko zadbać o swoją kondycję 
fizyczną ale również będzie to doskonałe miejsce do organizacji 
spotkań integrujących mieszkańców wsi.  

Teren 
przynależny do 

świetlicy 
wiejskiej w 
Radłowie 

20.000,00 zł  

10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi 
Kościelec 
 
Celem zadania jest zagospodarowanie terenu wokół stawu w 
centrum wsi Kościelec poprzez budowę wiaty ogrodowej z 
podestem oraz uporządkowanie skarp i nasadzenie roślin 
ozdobnych. Dzięki realizacji zadania poprawie ulegnie wygląd i 
estetyka centrum wsi oraz stworzone zostanie miejsce do 
wypoczynku i integracji szerokiego grona mieszkańców wsi. 

Kościelec, Gm. 
Pakość, działka 

nr 103/3 

30.000,00 zł  

* przedstawione koszty są szacunkowe  mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania, 
 
Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 w związku z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2016r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Pakości z siedzibą   w Pakości,  
ul. Rynek 4, w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Pakość na 2018r. 
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkaniu na terenie Gminy Pakość, są zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym. 
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów, ewidencji 
lub innych danych i możliwości ich poprawienia. Jestem również  świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania 
nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 
Administratorem danych jest Burmistrz Pakości, z siedzibą w Pakości, ul. Rynek 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w 
celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Pakość na 2018r. i nie będą przekazywane innym odbiorcom. 


