Karta do głosowania dla Dzielnicy: ZIELONA-KORZENIEC
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2014 r.
141 060,08 zł
Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów.
Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10 punktami.
Lp.

1.

Wnioskodawca:
Beata Bałdys

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

TWÓJ GŁOS:

Budowa drogi dojazdowej na ul. Letniej

57 600,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada utwardzenie drogi koniecznej tłuczniem z klińcem wraz z wykorytowaniem. Droga będzie
wytyczona geodezyjnie w oparciu o uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej. Planowana powierzchnia do
wykonania ok. 640 m²
Lokalizacja: Ulica Letnia

2.

Daniel Beszterda

Budowa Nurkowiska

58 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada budowę pływającego pomostu o długości ok. 5m wraz z trapem wejściowym, montaż 4
koszy na śmieci, 4 ławek oraz ekologicznej lampy oświetlającej teren. Projekt zlokalizowany jest na
terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który udzielił wstępnej zgody. Projekt będzie możliwy
po przeprowadzeniu uzgodnień m. in. z ichtiologiem, kołami wędkarskimi oraz innymi podobnymi
podmiotami zajmującymi się ichtiofauną zbiornika
Lokalizacja: Brzeg zbiornika Pogoria III

3.

Daniel Beszterda

Doświetlenie ulicy Letniej

32 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada montaż 4 słupów oświetleniowych z oprawami, okablowaniem i przyłączeniami celem
poprawy bezpieczeństwa na ulicy Letniej. W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja
techniczna i przeprowadzone zostaną uzgodnienia
Lokalizacja: Ulica Letnia

4.

Daniel Beszterda

Modernizacja przystanku autobusowego przy ul.
Letniej

28 700,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada modernizację istniejącego przystanku autobusowego znajdującego się na ul. Letniej. W
ramach projektu planuje się budowę zatoki autobusowej oraz montaż wiaty
Lokalizacja: Ulica Letnia

5.

Alicja Biegańska

Pomoce dydaktyczne dla szkoły – nauka nie musi
być nudna – Tablica multimedialna

27 500,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada doposażenie Zespołu Szkół nr 1 w dwa zestawy multimedialne. Każdy z zestawów składał
się będzie z tablicy interaktywnej, rzutnika krótkoogniskowego, komputera przenośnego,
oprogramowania, głośników. Projekt realizowany będzie w ZS nr 1, a Dyrektor zobowiązał się, że w
przypadku wyboru tego projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia w godzinach popołudniowych
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Lp.

6.

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

TWÓJ GŁOS:

Alicja Biegańska,
Paulina Łach-Mnich

Plac zabaw pod szkolnym dębem

141 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada montaż zestawu zabawowego, 2 huśtawek, wirującej miski, 2 ławek, kosza na odpady
oraz tablicy informacyjnej. Plac ten położony będzie na tzw. bezpiecznej nawierzchni piaskowej.
Dodatkowo planuje się jego ogrodzenie oraz montaż piłkochwytów, celem zmniejszenia kolizji z pobliskim
boiskiem do piłki nożnej. Projekt zlokalizowany jest na terenie ZS nr 1
Lokalizacja: Teren obok boiska sportowego Zespołu Szkół nr 1

7.

Paulina Łach-Mnich

30 000,00 zł

Pomoc dla młodych Dąbrowian

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada zlecenie w formie konkursu prowadzenia działań animacyjnych, kulturalnych,
dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy. Konkurs zostanie poprzedzony
konsultacjami w celu zainteresowania organizacji pozarządowych oraz wypracowania najbardziej
korzystnego kształtu projektu. Realizację zadania planuje się na okres wakacyjny w ramach „Akcji Lato”
Lokalizacja: Dzielnica Zielona-Korzeniec
*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.

