Karta do głosowania dla Dzielnicy: REDEN
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2014 r.
263 533,04 zł
Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów.
Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10 punktami.

Lp.

1.

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Janusz Flak

Wykonanie parkingu z ażurowych płyt
betonowych (płyt typu jomb) przy ul. Wojska
Polskiego

Szacunkowy koszt:

TWÓJ GŁOS:

132 100,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy wykonania ok. 40 miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego. W szacunkowych
kosztach ujęto wykonanie projektu oraz pozwolenie na budowę. Warunkiem koniecznym dla wykonania
projektu jest uzyskanie pozytywnych warunków technicznych budowy miejsc na istniejącej linii
ciepłowniczej. SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację zadania.
Lokalizacja: teren przy ul. Wojska Polskiego (w pobliżu bloków ul.1-go Maja 5,7)

2.

Halina Głowacka

Oznakowanie miejsc parkingowych przy ul.
Reymonta

20 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wyznaczenie miejsc postojowych (malowanie linii) wraz z oznakowaniem pionowym na
terenie przy ul. Reymonta 14
Lokalizacja: ul. Reymonta

3.

Halina Głowacka

Budowa chodnika przy ulicy Reymonta

188 500,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika poprzez demontaż istniejących płyt chodnikowych oraz
ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej.
Lokalizacja: ul. Reymonta

4.

Maria Kapica

Wykonanie remontu chodników wzdłuż ulicy
Augustynika w rejonie budynków 9,13,17

223 000,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy remontu chodników zlokalizowanych w rejonie ulic Augustynika. W ramach projektu
zdemontowane zostaną płytki chodnikowe oraz ułożona zostania nawierzchnia z kostki betonowej na
podsypce piaskowo-cementowej.
Lokalizacja: ul. Augustynika 9, 13, 17

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Lp.

5.

6.

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

Przemysław Kędzior,
Mariusz Florczyk,
Strefa rekreacji i zabaw na plantach Etap I
119 900,00 zł
Marcin Domański
Streszczenie projektu:
Projekt obejmuje zorganizowanie miejsca rekreacji i zabaw na plantach w rejonie ulicy Kopernika. W
pierwszym roku zakłada się budowę placu zabaw: zestaw zabawowy (np. zamek), piaskownica, 2
podwójne huśtawki łańcuchowe, piramida linowa, kiwaki na sprężynach (4 szt.) oraz siłowni zewnętrznej (
sześć urządzeń wraz z podbudową z kostki betonowej). W projekcie ujęto również montaż ławek i
betonowych koszy na śmieci a także ogrodzenie placu zabaw. Od strony ul. Poniatowskiego planuje się
montaż pojemników na psie odchody. W kolejnych latach przewiduje się dalszą rozbudowę strefy m.in. o
elementy skate parku, boisko wielofunkcyjne oraz o ścieżkę rowerową.
Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Kopernika i ul. Poniatowskiego (tzw. Planty Zachodnie) naprzeciwko
I Liceum Ogólnokształcącego
Zdzisław Motłoch

Nowy plac zabaw. Orzeszkowej 4 Reden

38 000,00 zł

TWÓJ GŁOS:
Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada budowę placu zabaw. W ramach projektu zdemontowana zostanie betonowa
piaskownica oraz istniejące płytki chodnikowe. Wykonane zostanie podłoże z piasku lub trawy.
Zamontowane zostaną urządzenia : zestaw zabawowo-zręcznościowy ze zjeżdżalnią, 2 huśtawki, 2 kiwaki,
piaskownica oraz 2 ławki i betonowy kosz. SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację projektu.
Lokalizacja: plac pomiędzy ul. Orzeszkowej 4 a ul. Cieplaka 11

7.

Danuta Orczykowska

Modernizacja chodników wzdłuż ul. 9 Maja oraz
ul. Łańcuckiego na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza

235 600,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodników (demontaż płyt chodnikowych oraz ułożenie kostki
betonowej), montaż wyspowego progu zwalniającego (pomiędzy I i II bramą wjazdową na osiedle
domków jednorodzinnych przy ul. 9 Maja).
Lokalizacja: ul. 9 Maja; ul. Łańcuckiego

8.

Małgorzata Przeździk-Zynek

Zagospodarowanie terenu przy bloku ul.
Kopernika 42

25 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wyznaczenie miejsc postojowych (malowanie linii) wraz z oznakowaniem pionowym oraz
nasadzenia roślinności niskiej wokół bloku przy ul. Kopernika 42 .
Lokalizacja: ul. Kopernika 42

9.

Jan Sabatura

Remont ciągu komunikacji pieszej przed siedzibą
MBP Filia nr 4 przy ul. Reymonta 14

169 550,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika oraz aranżację zieleni (nasadzenia krzewów i kwiatów)
w miejscach istniejących zieleńcy.
Lokalizacja: ul. Reymonta 14

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Lp.

10.

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

TWÓJ GŁOS:

Julian Winnicki

Rozbudowa placu zabaw wraz z jego
ogrodzeniem

66 900,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zamontowanie zestawu zabawowego ze
zjeżdżalnią, dwie huśtawki podwójne, dwie huśtawki ważki, dwa kiwaki, karuzelę, cztery ławki, dwa
betonowe kosze. W kosztach projektu ujęte jest wykonanie nawierzchni z trawników darniowych na
nowej podbudowie wraz z ogrodzeniem. Należy zaznaczyć, iż wskazany teren jest mocno nasączony
wodami opadowymi. SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację projektu.
Lokalizacja: teren przy ul. Królowej Jadwigi 28

*Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem 16 lat, zamieszkuje pod wskazanym poniżej adresem,
a dane, które zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
** Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników głosowania w ramach
prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu Partycypacyjnego
Imię i nazwisko głosującego

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis:

Instrukcja głosowania
Głosowanie odbywa się od 18 do 22 listopada 2013 r.:
a) elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Partycypacyjnego,
b) korespondencyjnie poprzez przesłanie formularza na adres: 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, Urząd
Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
ul. Graniczna 21. O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego pod
warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu Miejskiego nie później niż 7 dni od zakończenia
głosowania,
c) bezpośrednio przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym dla danej dzielnicy.
Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danej dzielnicy poprzez
rozdysponowanie przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, jakimi dysponuje każdy
mieszkaniec. Przekroczenie progu 10 pkt. oznaczać będzie nieważność głosu. Oznacza to, iż każdy
projekt może dostać ocenę w skali od 0 do 10, ale suma wszystkich punktów na karcie nie może
przekroczyć 10 pkt.
Każdy mieszkaniec dzielnicy może głosować wyłącznie raz. W przypadku zagłosowania
w dwóch lub więcej dzielnicach lub poprzez oddanie głosu dwa razy w danej dzielnicy, głosy te uznaje
się za nieważne.
Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone 16
lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.
*Brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL i podpisu pod oświadczeniami znajdującym się pod
listą projektów o treści: „Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem 16 lat, zamieszkuje pod wskazanym
poniżej adresie, a dane, które zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego” oraz : „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(t.j. Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz.926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa
Górnicza, czyli Budżetu Partycypacyjnego” powoduje uznanie głosu za nieważny.
W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany. Wymaga się
rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej.

