
ANKIETA DO GŁOSOWANIA  

Wybór zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2016 

ZADANIA MAŁE  

(koszt realizacji do 15 000,00 zł brutto) 
 

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Świebodzin stale zamieszkały  

na jej terenie. Aby głos był ważny prosimy o wybranie 1 zadania poprzez postawienie znaku X  

w kratce z prawej strony obok nazwy wybranego zadania i orientacyjnego kosztu zadania. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Orientacyjny 

koszt 

Oddany 

głos 

1. Budowa wiaty przy boisku sportowym w Borowie 10 000,00 zł  
2. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Ogrodowej 14B (ławki, kosze, wiata) 8 000,00 zł  
3. Wjazd przed szkołą w Gościkowie dla gimbusów szkolnych 15 000,00 zł  
4. Chodnik od ul. Poprzecznej do ul. Nowej w Świebodzinie 15 000,00 zł  
5. Odnowienie placu zabaw w Gościkowie 14 100,00 zł  
6. Budowa wiaty grillowej w Jordanowie 15 000,00 zł  

7. 
Renowacja i odtworzenie ogrodzenia terenu przy PSP nr 6 w Świebodzinie dla 
zwiększenia bezpieczeństwa jej uczniów 

13 000,00 zł  

8. 
Tablice turystyczne opisujące ciekawe miejsca w Świebodzinie z opisem  
w języku polskim, angielskim i niemieckim 

15 000,00 zł  

9. Krzesełka (ławki) przy boisku szkolnym w PSP Gościkowo 15 000,00 zł  
10. Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Rozłogach 15 000,00 zł  
11. Modernizacja placu zabaw na ul. Skrajnej w Świebodzinie 14 393,00 zł  
12. Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu Nr 4 w Świebodzinie 6 200,00 zł  
13. Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni Przedszkola Nr 4 w Świebodzinie 10 100,00 zł  
14. Kompleksowa renowacja parkietu na sali wiejskiej w Glińsku 14 145,00 zł  
15. Wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ługowie 13 000,00 zł  

16. 
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od bramy wjazdowej do śmietnika 
przy Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Świebodzinie 

15 000,00 zł  

17. 
Położenie polbruku na dwóch tarasach od strony południowej Publicznego 
Przedszkola Nr 5 w Świebodzinie 

15 000,00 zł  

18. 
Tablica z piaskowca na ścianie ratusza z nazwiskami Honorowych Obywateli  
z podaniem roku nadania godności i miejscem pozostawionym dla kolejnych 
wyróżnionych 

15 000,00 zł  

19. Wyposażenie pracowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w sprzęt multimedialny 6 000,00 zł  
 

Dane głosującego (prosimy wypełnić drukowanymi literami):   

Imię ……………………………………………………………… 

Nazwisko ………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

             

              …………………………………………………… 

     Data i własnoręczny podpis głosującego 
W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2016, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego. 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

  Imię i nazwisko opiekuna prawnego           Data i własnoręczny podpis opiekuna prawnego 


