Karta do głosowania dla Dzielnicy: ŚRÓDMIEŚCIE
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2015 r.
479 249,59 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.

Przemysław
Krzemiński

Modernizacja chodników Wspólnoty
Mieszkaniowej Okrzei 7

128 420,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

Streszczenie projektu: Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników wraz z
dojściami do klatek (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży,
podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej). W kosztach projektu ujęto
opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Lokalizacja: teren przy bloku ul. Okrzei 7

2.

Katarzyna Michalska

Dofinansowanie działalności
kulturalno-oświatowej Biblioteki
Głównej – Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Dąbrowie Górniczej

65 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

Streszczenie projektu: Projekt zakłada uzupełnienie księgozbioru biblioteki (zakup nowości
wydawniczych-książek i audiobooków), zakup sprzętu multimedialnego (skaner, radiomagnetofon,
kontrolery do PS3, gry do PS3), zakup pomocy dydaktycznych, organizację spotkań autorskich.
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

3.

Agnieszka Paczyńska

Więcej zieleni w Centrum –
zagospodarowanie zielenią terenu
wokół wspólnoty Królowej Jadwigi
6 B w Dąbrowie Górniczej

60 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

Streszczenie projektu: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół bloku przy ul. Królowej
Jadwigi 6 B: wykonanie dokumentacji, uporządkowanie terenu (w tym demontaż ogrodzenia,
ławek, rozbiórkę basenu), montaż ławek, koszy na odpady, nasadzenia ozdobnej roślinności.
Lokalizacja: teren przy budynku ul. Królowej Jadwigi 6B

4.

Jarosław
Poniewierski

Zakup sceny zewnętrznej
z akcesoriami

110 000,00 zł

Streszczenie projektu: Projekt zakłada zakup mobilnej sceny wraz z wyposażeniem akustycznym i
oświetleniem w celu organizowania imprez plenerowych, festynów na terenie dzielnicy oraz
miasta.
Lokalizacja: teren miasta

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

Lp.

5.

Wnioskodawca:

Stanisław Szyniec

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

TWÓJ GŁOS:

477 000,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

Remont drogi i miejsc postojowych

Streszczenie projektu: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy
ul. Kościuszki 20,22,24 wraz z wykonaniem drogi, miejsc postojowych, oświetlenia parkowego.
W kosztach projektu ujęto prace rozbiórkowe, budowlano-montażowe, wykonanie dokumentacji
technicznej.
Lokalizacja: teren za blokami przy ul. Kościuszki 20,22,24

6.

Małgorzata
Włodarczyk

Remont chodników oraz wykonanie
miejsc postojowych dla pojazdów
wzdłuż drogi osiedlowej (pomiędzy
ulicą 3 Maja a Sienkiewicza w
Dąbrowie Górniczej)

217 700,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

Streszczenie projektu: Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników wraz z
wejściami do klatek budynku przy ul.3 Maja 28 ,w tym poszerzenie chodnika przy ścianie
wschodniej (rozbiórka istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z
kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej); wykonanie miejsc parkingowych z kostki
brukowej ( 8 szt.),wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową zatoki postojowej przy
budynku ul. Okrzei 7,montaż ławek i betonowych koszy na odpady.
Lokalizacja: teren przy ul.3-go Maja 28; chodnik od ul. Okrzei 7 do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza

*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

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

