Karta do głosowania w konsultacjach w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako
części budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na 2016 rok.

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Strzelce Krajeńskie.
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać od 1 do 3 projektów z poniższej listy poprzez
postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór", wpisać czytelnie swoje
imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i podpis.
Zasady głosowania:
- głosujący wybiera od 1 do 3 zadań z poniższej listy,
- można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 3 zadania,
- mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
- imię i nazwisko lub adres wpisane na karcie są nieczytelne,
- karta do głosowania nie została podpisana

LP.

Nazwa projektu

SZACUNKOWY
WSKAZANY
KOSZT*

1

Rewitalizacja stawu w miejscowości Buszów, utworzenie miejsca rekreacji

105 000,00 zł

2

„Niepełnosprawni dla miasta”

310 000,00 zł

3

Budowa boiska do piłki siatkowej (plażowej) [Sidłów]

18 100,00 zł

4

Budowa siłowni zewnętrznej [Sidłów]

47 800,00 zł

5

Budowa chodnika [Sidłów]

36 500,00 zł

6

Plac zabawowo-sportowy [Gardzko]

112 055,72 zł

7
8
9

Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Bronowice na potrzeby
155 522,02 zł
mieszkańców
„Zielona wizytówka” [teren przed wejściem do budynku Publicznego Gimnazjum
220 000,00 zł
(dziedziniec) w Strzelcach Krajeńskich]
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrówku jako miejsca spotkań i integracji
20 850,00 zł
mieszkańców

10

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bronowicach

200 000,00 zł

11

„Bajkowy świat Żabicka”

54 638,00 zł

12
13
14

WYBÓR

Bezpieczne Osiedle Królów Polski. Budowa progów zwalniających
na ul. Poznańskiej oraz oświetlenie na ul. Gwiaździstej
Bezpieczne Osiedle Królów Polski. Budowa brakującego chodnika
na ul. Zygmunta Starego i ul. Poznańskiej
Bezpieczne Osiedle Królów Polski. Budowa brakującego chodnika
na Przemysława II

65 600,00 zł
59 144,55 zł
60 097,80 zł

15

Parking i mundury dla strzeleckiej kultury

300 000,00 zł

16

Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu [Wielisławice]

88 560,00 zł

17

Świat Małego Odkrywcy [Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach
Krajeńskich]

70 000,00 zł

18

Przebudowa drogi [Czyżewo]

184 967,40 zł

19

Plac Relaksacyjny [Czyżewo]

28 968,96 zł

20

Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym [Brzoza]

53 500,00 zł

21

Letnie miejsce spotkań integracyjnych [Brzoza]

53 500,00 zł

22

Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzozie

202 950,00 zł

*Przedstawione koszty są szacunkowe poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Dane osobowe (proszę wypełnić)
Imię:……………………………………………………………….
Nazwisko:…………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………...
Data i podpis
……………………………………..

