
 

 

 

Karta do głosowania dla Dzielnicy: UJEJSCE 
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2015 r. 

155 265,30 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.  
Magdalena Hyla 

Zagospodarowanie terenu wokół 
Remizy OSP w Ujejscu wraz z 

doposażeniem placu zabaw w nowe 
urządzenia 

115 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu: 

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu w urządzenie zabawowe, huśtawkę bocianie gniazdo, 

karuzelę oraz linozjazd oraz remont alejki przy placu. Istnieje także możliwość montażu 4 ławek oraz 

stojaka na rowery. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Ujejsce 

Lokalizacja: Plac zabaw przy budynku OSP Ujejsce 

 

 

 

2.  Danuta Pędras 
Zakup książek i wyposażenia dla Filii 17 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ujejscu 

30 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu: 

Projekt zakłada doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w dodatkowe pozycje książkowe,  

2 laptopy z oprogramowaniem, projektor multimedialny wraz z ekranem, aparat fotograficzny, 

doposażenie w pomieszczenia w meble dla dzieci oraz montaż rolet wewnętrznych 

Lokalizacja: Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Mieszka I 20 

 

 

 

3.  Bartosz Solipiwko Ujejska Strefa Ruchu 35 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu: 

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Zadanie polegałoby na 

przygotowaniu dokumentacji, która zawierałaby następujące elementy: skatepark, siłownię zewnętrzną  

z urządzeniami dwustronnymi oraz strefę aktywności ze stołami do piłkarzyków, stołami do szachów, 

warcabów, stołami do pingponga oraz ściankę wspinaczkową dla dzieci i młodzieży. Przygotowanie 

dokumentacji technicznej jest konieczne, ponieważ ta pozwoli na oszacowanie dokładnych kosztów 

realizacji zadania 

Lokalizacja: Okolice stadionu sportowego, pomiędzy ulicami: Olimpijską, Dobrawa, Mieszka I-go 

 

 

 

4.  Anna Widawska 
Kort tenisowy-zagospodarowanie 

terenu na stadionie sportowym przy  
ul. Olimpijskiej 

155 205,25 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu: 

Projekt zakłada budowę kortu tenisowego do tenisa ziemnego o wymiarach 18mx36m wraz z 

piłkochwytami. Projekt zlokalizowany jest na terenie „UKS Pionier Ujejsce” 

Lokalizacja: Teren na stadionie sportowym przy ul. Olimpijskiej 

 



 

 

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

 

5.  Anna Widawska 
Pracownia językowa w Szkole 

Podstawowej nr 25 w Dąbrowie 
Górniczej ul. Mieszka I 20 

39 438,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu: 

Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej w sprzęt multimedialny w celu stworzenia pracowni 

językowej. Szkoła doposażona będzie m.in. w słuchawki z mikrofonem, tablicę interaktywną, zestaw 

głośników, stoliki InterActiv, oprogramowanie itp. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 25 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Mieszka I 20 

 

 
 
 

 

 

 

*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 z 2014 r. poz. 1182) 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 

***Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo 

dostępu do treści swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,    

ul. Graniczna 21 

 

Imię i nazwisko głosującego Adres zamieszkania PESEL Podpis: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,                               

ul. Graniczna 21, Tel. 32 295-67-41, 32 295-96-38, mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 
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Instrukcja głosowania 
 

Głosowanie odbywa się od 3 do 8  listopada 2014 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, 

c) bezpośrednio przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym 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 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 oraz ”Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia           

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U z 2014 r. poz. 1182) 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. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli 

przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych. Administratorem 

danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21” 

powoduje uznanie głosu za nieważny. 

 

W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany. Wymaga 
się rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,                               

ul. Graniczna 21, Tel. 32 295-67-41, 32 295-96-38, mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 
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