KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2016
Prosimy o wybranie maksymalnie 1 projektu głównego i 1 projektu dodatkowego poprzez wpisanie
numerów projektów w dwie poniższe rubryki
Projekt Główny
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Projekt Dodatkowy

Nazwa Projektu Głównego
Ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (Swarzędz/Gruszczyn)
Rewitalizacja wzgórza Cieszkowskiego przy zabytkowym drewnianym kościele św. Mikołaja w Wierzenicy. (Wierzenica)
Strefa sportu i rekreacji dla młodzieży i dorosłych (Swarzędz, ul. Staniewskiego)
Park rowerowy ze znakami drogowymi dla dzieci i młodzieży wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową dla aktywności
fizycznej młodzieży i dorosłych po południowej stronie Swarzędza. (Zalasewo)
Naprawa chodnika na ul. Wilkońskich (Swarzędz, ul. Wilkońskich)
Nazwa Projektu Dodatkowego
Sygnalizacja świetlna – pod wiaduktem (Bogucin, Słocińskiego/wiadukt kolejowy)
Wyposażenie boiska sportowego w Zalasewie w kontenery sanitarne mające na celu poprawienie warunków socjalnych dla
zawodników Uks Lider Swarzędz, Antaresu Zalasewo i innych użytkowników boiska sportowego (Zalasewo)
Tereny wypoczynkowe czyste i bez psich odchodów. Zamontowanie. Zamontowanie systemu „psich stacji” na terenach
wypoczynkowych Swarzędza (Swarzędz)
Remont obiektu sportowego – nawierzchni bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal na boisku sportowym przy
Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki (Swarzędz, os. Mielżyńskiego)
Plac rekreacyjny dla mieszkańców Kobylnicy (Kobylnica, ul. Poznańska 99)
Postawienie 2 sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej: przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w
Zalasewie (Zalasewo, ul. Planetarna)
Plac Zabawowo-Rekreacyjny przy zespole Szkół (Paczkowo)
Wybieg dla psów (Swarzędz, obszar byłego wysypiska śmieci)
Budowa parkingu typu Park&Ride u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej w Swarzędzu (Swarzędz, ul. Łąkowa)
Budowa sygnalizacji świetlnej ( Janikowo, skrzyżowanie ulic: Gnieźnieńskiej, Podgórnej i Helikopterowej)
Publiczne i zadaszone miejsce ogniskowe (Swarzędz)
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce (Wierzonka)
Plac zabaw dla dzieci (Swarzędz, ul. Staniewskiego)
Budowa Parku zieleni maskującego przepompownię ścieków w Gruszczynie (Gruszczyn)
Stawiamy na sport w Gruszczynie (Gruszczyn)
Dziecięco młodzieżowy plac zabaw (Swarzędz, os. Kościuszkowców)

Imię i nazwisko osoby głosującej ….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Nr PESEL osoby glosującej
Jednocześnie składając niniejszą kartę oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz
Dane ulegną zniszczeniu po zakończeniu głosowania
-OBRÓĆ STRONĘ-

Głos uznaje się za ważny jeżeli jednocześnie:
 Wpisano maksymalnie 1 projekt główny i 1 projekt dodatkowy
 wpisano czytelnie imię i nazwisko, adres oraz nr PESEL osoby głosującej
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 na karcie wybrano więcej niż 1 projekt główny i 1 projekt dodatkowy,
 mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania,
 wpisane na karcie imię i nazwisko lub nr PESEL są nieczytelne,
 numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna)

UWAGA: W tytułach projektów zachowano pisownię oryginalną ze złożonych wniosków!!!

-OBRÓĆ STRONĘ-

