ANKIETA DO GŁOSOWANIA
Wybór zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2019
ZADANIA DUŻE
(koszt realizacji jest wyższy niż 15 000,00 zł, ale nie przekracza 100 000,00 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.
Orientacyjny
Oddany
Lp.
Nazwa zadania
koszt
głos
1.

Modernizacja boiska sportowego w Rusinowie

100 000,00 zł

2.

Renowacja budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorach

95 000,00 zł

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w miejscowości
Wilkowo
Remont chodnika od strony północnej i południowej placu zabaw
Publicznego Przedszkola Nr 5 w Świebodzinie
Montaż ścianki parabolicznej do gry w tenisa na "Orliku", stolików do gry
w szachy i chińczyka, ławki z przewijakiem dla matki z dzieckiem
na obiektach rekreacyjnych przy ul. Słonecznej
Modernizacja i przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzinie
Kontenerowe zaplecze sportowe przy boisku i świetlicy wiejskiej
w Ługowie
Zagospodarowanie zdegradowanego przyrodniczo terenu po byłej
żwirowni w Rozłogach na miejsce sportowego i aktywnego wypoczynku
Zakup i montaż nowej elektronicznej tablicy wyników
na Miejskiej Hali Sportowej
Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy budynku oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gościkowie
Remont ogólnodostępnego parkingu oraz ciągu pieszego między
Szkołą Podstawową nr 7 a Powiatowym Zespołem Szkół
Wyposażenie wiaty integracyjno-rekreacyjno-rozrywkowej w
Lubinicku w elektryczność, monitoring i niezbędne urządzenia
Budowa ścieżek sensorycznych dla dzieci i młodzieży w trzech
miejscach na terenie Świebodzina

95 000,00 zł
37 500,00 zł
98 491,40 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
90 000,00 zł
40 000,00 zł
100 000,00 zł
97 600,00 zł
100 000,00 zł
60 000,00 zł

Dane głosującego (prosimy wypełnić drukowanymi literami):
Imię ………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………...
Adres zamieszkania: ………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………….......
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Budżetu Obywatelskiego
na rok 2019 - zgodnie z Klauzulą informacyjną zawartą w Zarządzeniu Nr 1152/B/2018 Burmistrza Świebodzina z dnia 12
lipca 2018 r., dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin www.bip.swiebodzin.eu.

……………………………………………………
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 2019 oraz na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Budżetu Obywatelskiego, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego.

…………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna prawnego

…………………………………………………
Data i własnoręczny podpis opiekuna prawnego

