Karta do głosowania dla Dzielnicy: ŁĘKNICE
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2016 r.
192 888,30 zł
Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów.
Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10 punktami.
Lp.

1.

Wnioskodawca:

Krzysztof Macek

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

TWÓJ GŁOS:

Doposażenie boiska sportowego

17 400,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada montaż piłkochwytów z dwóch stron boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę (ok. 48 mb)
oraz montaż małej architektury tj. dwóch stojaków na rowery
Lokalizacja:
Boisko sportowe pomiędzy blokami 30 a 50 przy ul. Topolowej

2.

Maria Sołtysik

Aktywnie z Biblioteką

42 200,00 zł

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach zadania planuje się
zakup książek tradycyjnych i audiobooków, zakup sprzętu multimedialnego, zakup mebli (stoliki, fotele
obrotowe), zakup komputerowych programów edukacyjnych, filmów edukacyjnych, bajek dla dzieci oraz
zakup gier planszowych
Lokalizacja:
Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Topolowa 32

3.

Bogdan Zandecki

Zespół rekreacyjno-sportowy dla
mieszkańców osiedla Łęknice

133 280,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową, montaż
małej architektury tj. sześciu ławek betonowo-drewnianych, dwóch koszy betonowych oraz dwóch
stojaków na rowery. Dodatkowo wykonana zostanie niwelacja i utwardzony zostanie teren siłowni
zewnętrznej (żwirem). Zamontowane zostaną także cztery punkty świetlne. Dodatkowo przygotowana
zostanie dokumentacja zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany na terenie SM Lokator
Lokalizacja:
Plac pomiędzy ul. Topolową 22, Topolową 24 i Topolową 26

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

Proszę przyznać
liczbę punktów
dla tego projektu

*Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem(-am) 16 lat, zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które
zawarłem(-am) w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy(-a) odpowiedzialności wynikającej
z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
** Na podstawie art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1182
z póżn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w celu
opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli
Budżetu Partycypacyjnego.
*** Administratorem danych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, ul.Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu
Partycypacyjnego na 2016 rok i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
dostępu do treści zawartych danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w
głosowaniu.

Imię i nazwisko głosującego:

Adres zamieszkania:

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ
DRUKOWANYMI LITERAMI)

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ
DRUKOWANYMI LITERAMI)

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

