Karta do głosowania dla Dzielnicy: BRODWAY
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2014 r.
201 227,68 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:

Teresa Bober

Ogród osiedlowy na Osiedlu Morcinka między
blokami nr 8,10,16 a administracją przy ul.
Morcinka 12

Szacunkowy koszt:

TWÓJ GŁOS:

25 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami, których efektem będzie opracowanie
koncepcji zagospodarowania ogrodu oraz zlecenia wykonania dokumentacji projektowej.
Lokalizacja: Teren pomiędzy blokami przy ul. Morcinka 8,10,16 a Administracją Osiedla Mieszkaniowego
nr IX ul. Morcinka 12

2.

Dorota Guzińska

Modernizacja terenu przy placu zabaw o część
atrakcyjną dla dzieci starszych

185 300,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy modernizacji istniejącego placu zabaw – doposażenie w elementy zabawowe dla dzieci
starszych. W ramach projektu zamontowane zostaną urządzenia (tor) dla rowerzystów, rolkarzy,
deskorolkarzy (funbox 4, poręcz ze spadem, pochyła poręcz, grzbiet, satelita), metalowe urządzenie
zabawowe na podbudowie z piasku. Projekt przewiduje również montaż dziesięciu ławek i sześciu
betonowych koszy oraz ogrodzenie placu zabaw.
Lokalizacja: Plac zabaw przy blokach Tysiąclecia 10,12

3.

Iwona Kiernożycka

Doposażenie Osiedlowego Klubu „Zodiak” celem
utworzenia pracowni multimedialnej, plastycznej
i małego studia muzycznego

66 014,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada doposażenie osiedlowego Klubu „Zodiak” w sprzęty i urządzenia w celu stworzenia
pracowni multimedialnej, plastycznej i małego studia muzycznego – kolumny ze wzmacniaczem, rzutnik,
mixer, mikrofony (ręczny, studyjny), ekrany (na statywie, ramowy składany), stół do tenisa stołowego, gra
piłkarzyki, telewizor, laptopy (3szt.), biurka (3szt.),krzesła obrotowe (3 szt.), sztalugi (10 szt.), urządzenie
wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka), antyramy (15szt.),gra telewizyjna, Play Station,
maszyny do szycia ( 2 szt.), tablica, keybord, gitara klasyczna (3 szt.), lodówko-zamrażalka.
Lokalizacja: Klub „Zodiak” ul. Tysiąclecia 10

4.

Izabela Sroczyńska

Montaż ławek

8 800,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada zamontowanie w ciągu komunikacyjnym 10 ławek oraz 6 betonowych koszy na śmieci
Lokalizacja: Alejka wzdłuż bloków ul. Tysiąclecia 8,10,12

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Lp.

5.

Wnioskodawca:

Izabela Sroczyńska

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

Plac aktywnej rekreacji „od Juniora do Seniora”

162 000,00 zł

TWÓJ GŁOS:
Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne
dla młodszych i starszych dzieci oraz budowę siłowni plenerowej. W ramach projektu zamontowanych
zostanie sześć urządzeń do siłowni zewnętrznej, betonowy podwójny stół do gry w szachy i chińczyka,
betonowy stół do ping ponga, stół do tenisa stołowego, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią z rury, zestaw
czterowieżowy ze zjeżdżalniami, dwie huśtawki podwójne, kółko i krzyżyk, urządzenie linarne „Piramida”,
urządzenie linarne „Dwie sieci z rurą”. W projekcie ujęte zostało ogrodzenie nowo powstałego placu
rekreacji.
Lokalizacja: Teren za blokami przy ul. Tysiąclecia 6

6.

Bogumiła Stępkowska

Siłownia Plenerowa na osiedlu Brodway

51 300,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów dla
tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej składającej się z sześciu urządzeń podwójnych, montaż
czterech ławek i dwóch betonowych koszy
Lokalizacja: Teren pomiędzy blokami przy ul. Morcinka (8,10,12) a Administracją Osiedla Mieszkaniowego
nr IX ul. Morcinka 12

*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.

