
 

Karta do głosowania dla Dzielnicy: MANHATTAN 
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2014 r. 

281 393,68 zł 
Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów. 

Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10 punktami.  
 

Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

1.  
Halina Adamska,  

Halina Wiśniewska 
Siłownia na powietrzu 100 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu  

Streszczenie projektu:  
Projekt zakłada wykonanie siłowni zewnętrznej. W ramach projektu zamontowanych zostanie 10 
urządzeń do ćwiczeń na podbudowie z kostki brukowej oraz dodatkowo stół do ping ponga i stolik do gry 
w szachy. W projekcie przewidziano wykonanie naturalnego ogrodzenia z żywopłotu. 
Lokalizacja: teren przy Zespole Szkół nr 2 ( obok Przychodni Zdrowia San Vita) 

 

 

2.  
Ryszard Harańczyk 

Budowa osiedlowego skweru Manhattan – na 
osiedlu Sikorskiego 

281 393,68 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  
Projekt zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (budowa skweru, wybrukowanie alejek, 

montaż stylowych ławek, nasadzenia roślin i krzewów) oraz wykonanie prac zgodnie z przyjętym planem. 
Lokalizacja: Osiedle Sikorskiego (teren przy skrzyżowaniu ul.11 Listopada i Tysiąclecia) 

 

 

3.  Edward Jasiński Klub Osiedlowy „Juniora i Seniora” 281 393,68 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  
Projekt zakłada powstanie klubu osiedlowego na osiedlu Manhattan. Prowadzenie klubu zostanie zlecone 

organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert, wynajęty zostanie lokal przy Al. J. 

Piłsudskiego, zakupione zostanie wyposażenie (meble, sprzęt RTV).  
Lokalizacja: Al. J. Piłsudskiego 

 

 

4.  Henryk Kaczmarek 
Plan udrożnienia i odprowadzenia wód 

opadowych 
258 804,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych (zbrojonych) o szerokości 3 mb na powierzchni 

1092 m
2
 

Lokalizacja: garaże przy ul. 11 Listopada 

 

 

5.  Jakub Wiśniowski 
Budowa boksów i stojaków rowerowych w 

dzielnicy Manhattan 
73 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu  

Streszczenie projektu:  
Projekt zakłada budowę dwóch zadaszonych, ogrodzonych, zamykanych, oświetlonych i monitorowanych 
parkingów rowerowych przy bloku Al. Piłsudskiego 36 oraz przy Zespole Szkół nr 2 a także montaż 
stojaków rowerowych przy przystankach autobusowych Gołonóg –Manhattan (po dwóch stronach),             
ul. Leśna, Os. Sikorskiego oraz przy Przedszkolu nr 32.  
Lokalizacja: Al. J. Piłsudskiego 36, teren przy Zespole Szkół nr 2, Przedszkolu nr 32, Os. Sikorskiego, ul. 
Leśna, przystanek autobusowy Gołonóg-Manhattan 

 



 

 

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. 

 

*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: 

 

 

   

 

 

 


