Karta do głosowania
na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
Zasady głosowania:
1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują pełnoletni mieszkańcy Kluczborka.
2. Głosujący może wybrać maksymalnie 5 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór".
3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a
także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Głosujący może wziąć tylko raz udział w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1. Na karcie wybrano więcej niż 5 zadań lub nie wybrano żadnego.
2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.
4. Numer PESEL jest błędny.
5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych nie zostało zakreślone przez głosującego.
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WYBÓR

Profesjonalne nagłośnienie Stadionu Miejskiego w Kluczborku
Plac zabaw dla dzieci z udziałem osób niepełnosprawnych pomiędzy ulicą Morcinka a Tuwima
Remont podwórka i budynku gospodarczego przy ul. Piłsudskiego 14 i 16
Kluczbork dla rodziny – nowy plac zabaw przy ul. Ossowskiego
Założenie oświetlenia parkowego na chodniku wzdłuż budynku przy ul. Ossowskiego 21,23 i 25
Zagospodarowanie terenów zielonych w Kluczborku przy ul. Skłodowskiej 19
Oświetlenie przejść dla pieszych pomiędzy ulicami Kilińskiego i Fabryczną w Kluczborku
Utworzenie zatoczek parkingowych przy ul. Zygmunta Starego
Umiejscowienie na terenie zielonym przy Al. Rotmistrza Pileckiego w Kluczborku koszy z podajnikami
torebek na psie odchody oraz ławeczek dla właścicieli czworonogów
10
Waryńskiego 13 – utwardzenie terenu podwórza i dojazdu kostką brukową
34.000,00
11
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika na ul. Dąbrowskiego od nr 1 i 2 do ul. Kościuszki
36.000,00
12
Rekreacyjny „lasek” w sąsiedztwie (przy ul. Gen. Andersa) – plac zabaw i urządzenia fitness
50.000,00
13
Remont – modernizacja chodnika wzdłuż budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 12
50.000,00
14
Historia Kluczborka – tablice informacyjne zawierające historyczne zdjęcia, plany oraz opis
40.000,00
charakterystycznych dla historii miasta miejsc i obiektów, które na przestrzeni wieków zmieniły się bądź
przestały istnieć
15
Remont drogi wewnętrznej – dojazd do przedszkola integracyjnego nr 2 przy ul. Ossowskiego w Kluczborku
40.000,00
16
Ossowskiego –siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8
50.000,00
17
Ossowskiego obok Przedszkola nr 8 – poszerzenie parkingu i przejazdu
48.000,00
18
Wykonanie sieci elektroenergetycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Kolejarz” ul. Kwiatowa 1
50.000,00
oraz Aleja Pokoju przy ul. Kościuszki
19
Wołczyńska 50-moje miejsce na świecie –zagospodarowanie podwórka i stworzenie placu zabaw dla dzieci
47.000,00
20
Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Drzymały nr 6, 6A, 4 i 2 – wyłącznie dla mieszkańców
40.000,00
budynków
21
Radosny plac zabaw przy ul. Kochanowskiego – budowa placu zabaw i zagospodarowanie przestrzeni
50.000,00
podwórza
22
Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie przedszkola nr 8 przy ul. Norwida w Kluczborku
50.000,00
23
Położenie warstwy asfaltu na podłożu betonowym na ul. Bema
40.000,00
24
AKTYWNA GÓRKA – Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej
50.000,00
25
AKTYWNA GÓRKA –Strefa ruchu seniora i osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej
50.000,00
26
Umożliwienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego wyjazdu na ul. Jagiellońską z WM
24.500,00
budynku nr 5
27
Grunwaldzka 7-9- utwardzenie terenu podwórza kostką brukową
30.000,00
28
Utwardzenie gruntu przed wjazdem do garaży od nr 11 do nr 25 przy ul. Konopnickiej
40.000,00
29
Leżaki w Parku Miejskim
39.000,00
30
Utwardzenie części podwórka przy ul. K. Miarki 9
49.000,00
31
Adaptacja auli w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 na realizację zajęć ruchowych i edukacyjnych
50.000,00
dla różnych grup wiekowych
32
Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ul. Jagiellońską i ul. Wyspiańskiego z ul. Cybisa oraz
34.500,00
budowa drogi przejazdowej przez parking do kładki
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
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Imię i Nazwisko osoby głosującej : ..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ..............................................................................................................................................
Nr PESEL osoby głosującej: .………………………………..............................................................................................
Data i podpis osoby głosującej:……………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIE
Proszę zaznaczyć znakiem „X”
Oświadczam, że jestem pełnoletnim mieszkańcem/mieszkanką Kluczborka i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do wdrożenia Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2014r. Poz. 1182). Ponadto jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania
nieprawdziwych oświadczeń.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz kontroli ich
przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

