
 
Karta do głosowania dla Dzielnicy: STRZEMIESZYCE WIELKIE 

KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2014 r. 
313 942,80 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.  
Łukasz Padoł Montaż punktów świetlnych 

 
95 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu  

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż punktów świetlnych w następujących lokalizacjach: 
- teren przy ul. Łuszczaka (od ul. Żurawiej do wiaduktu PKP) – 4 lampy  
- odnoga ul. Majewskiego pomiędzy nr 189-195 – 2-3 lampy  
- teren dojścia do torów (przejście PKP) od ul. Gruszczyńskiego, Alei za Remizą oraz ul. Towarowej  
– 8 lamp 
Lokalizacja: Teren przy ul. Łuszczaka (od ul. Żurawiej do wiaduktu PKP), odnoga ul. Majewskiego 

pomiędzy nr 189-195 oraz teren dojścia do torów (przejście PKP) od ul. Gruszczyńskiego, Alei za Remizą 

oraz ul. Towarowej 

 

 

2.  
 

Łukasz Padoł 
 

 
Utwardzenie odnogi ul. Majewskiego pomiędzy 

nr 189-195 
 

 
85 500,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada utwardzenie odcinka drogi dojazdowej frezowiną (po uzyskaniu materiału z innych 
nawierzchni asfaltowych) bez regulacji granic 
Lokalizacja: Odnoga ul. Majewskiego pomiędzy nr 189-195 

 

 

3.  
 

Łukasz Padoł 
 

 
Wykonanie nowego chodnika od cmentarza do 

autostrady 
 

 
313 198,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wykonanie chodnika po obydwu stronach jezdni od autostrady do cmentarza. W ramach 

projektu wykonane zostanie 1 254 m² chodnika z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej 

oraz przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. Projekt częściowo zlokalizowany jest na terenie 

Arcelor Mittal 

Lokalizacja: Chodnik od autostrady do cmentarza 

 

 

4.  

 
Joanna Rybak,  
Monika Zobek,  

Agnieszka Ślęzańska 
 

 
Sport na luzie 

 

 
88 780,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż zestawu zabawowego ze ślizgiem, piaskownicy, dwóch kiwaków na sprężynie 
oraz trzech podwójnych stanowisk treningowych. Dodatkowo wymieniona zostanie asfalto-betonowa 
nawierzchnia na bardziej bezpieczną np. piaskową oraz w/w kompleks zabawowo-rekreacyjny zostanie 
ogrodzony (ok. 80m ogrodzenia). Projekt zlokalizowany jest na terenie SM HPR-4 
Lokalizacja: Teren pomiędzy blokami na ul. Ofiar Katynia 78 a-f 

 



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

 

5.  

 
Patrycja Szaniawska 

 

 
Siłownia zewnętrzna 

 

 
64 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż 8 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem 

podbudowy z kostki brukowej 

Lokalizacja: Teren koło kościoła pomiędzy ul. Hetmańską, Kozubka i Majewskiego 

 

 

6.  

 
Krystyna Szaniawska 

 

 
Siłownia zewnętrzna (Wywierzyska) 

 

 
48 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż 6 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem 
podbudowy z kostki brukowej obok istniejącego placu zabaw 
Lokalizacja: Teren parku Wywierzyska 

 

 

7.  

 
Krystyna Szaniawska 

 

 
Miejsca parkingowe – ul. Żwirki i Wigury 

 

 
26 937,50 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada budowę 9 miejsc parkingowych na podbudowie tłuczniowej i podsypce piaskowo-

cementowej z wykorzystaniem pasa zieleni wzdłuż drogi. W kosztorys zadania wliczone są również 

kwestie uzgodnień uzbrojenia terenu 

Lokalizacja: Parkingi na ul. Żwirki i Wigury 

 

 

8.  
Krystyna Szaniawska 

 
Remont chodnika ulicy Warszawskiej 

 

 
23 500,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada remont chodnika na ul. Warszawskiej na odcinku od budynku nr 71 do ul. Żwirki i Wigury 

(po prawej stronie). W ramach projektu wyremontowanych zostanie 100 m² chodnika z kostki brukowej 

na podbudowie piaskowo-cementowej 

Lokalizacja: Chodnik na ul. Warszawskiej na odcinku od budynku 71 do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury 

 

 

 

*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. 

 

 


