ANKIETA DO GŁOSOWANIA
Wybór zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2019
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

1.

Oświetlenie odcinka ul. Słonecznej w Świebodzinie

15 000,00 zł

2.
3.
4.
5.
6.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie miejsca rekreacji
i wypoczynku w Wilkowie
Tablica informacyjno-reklamowa Muzeum Regionalnego
w Świebodzinie przy pomniku Chrystusa Króla
Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grodziszcze
Tablice turystyczne opisujące ciekawe miejsca w Świebodzinie
z opisem w języku polskim, angielskim i niemieckim
Gmina Świebodzin przyjazna ptakom - zakup i montaż budek
lęgowych dla ptaków i nietoperzy

Oddany
głos

15 000,00 zł
10 000,00 zł
15 000,00 zł
15 000,00 zł
14 986,00 zł

7.

Wiata biesiadna przy świetlicy wiejskiej w Ługowie

15 000,00 zł

8.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny
parkowej w Parku Chopina w Świebodzinie

15 000,00 zł

9.

Doposażenie placu zabaw (przy stawku) w Lubinicku

15 000,00 zł

10.

Renowacja i rozbudowa ogólnodostępnego miasteczka ruchu
drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie

15 000,00 zł

11.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Poznańskie

15 000,00 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

