KARTA DO GŁOSOWANIA
NA ZADANIA DO POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK
Szczegółowe informacje na
www.bo.police.pl/wnioski.html

temat

wszystkich

poniższych

wniosków

znajdują

się

na

stronie

Aby głos był ważny należy:
- wybrać maksymalnie jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku X w kratce przy wybranym zadaniu,
- wpisać imię, nazwisko, adres, nr PESEL – dane potrzebne do ewentualnego potwierdzenia autentyczności głosu (na
drugiej stronie karty),
- podpisać zawarte na karcie oświadczenie (na drugiej stronie karty).
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WYBÓR

NAZWA ZADANIA
Rozbudowa bazy turystycznej i komunikacji miejskiej w Gminie Police o Publiczny Rower
Miejski
"Police przyjazne dla psów - etap pierwszy" - urządzenie wybiegów dla psów na terenie Polic
oraz zainstalowanie dystrybutorów z workami na psie odchody i akcja edukacyjna "Posprzątaj po
swoim psie"
Budowa ścieżki rowerowej - ul. Piaskowa - Grzybowa w Policach
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 20x40 metrów krytego
zadaszeniem pneumatycznym
Bezpieczne Police - zakup automatycznych defibrylatorów AED do placówek administracji
publicznej oraz obiektów rekreacyjnych i kulturowych
(Outdoor fitness + street workout) Modernizacja skweru przy skrzyżowaniu ulicy Mazurskiej z
ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego

7.

Siłownia "pod chmurką" przy ul. Cisowej w Policach

8.

Alert Gminy Police

9.

Koperta życia

10.

Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA osiedla Jasienica w Policach

11.

Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach

12

Wykonanie placu zabaw i miejsca na ognisko w Sołectwie Siedlice

13.

Być jak Janowicz i Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym
przy ul. Siedleckiej

14.

Uatrakcyjnienie pasa zieleni

15.

Mali cykliści

16.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym ORLIK

17.

Budowa świetlicy w Wieńkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

18.

Świetlica środowiskowa dla dzieci młodzieży i dorosłych

19.

Stworzenie miejsca Edukacji i Pamięci w ramach Muzeum historycznego SKARB

20.

Czyste powietrze w bezpiecznym mieście
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21.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez realizację projektu "Przebudowa drogi gminnej w
m. Niekłończyca. Etap 1." Z rozszerzeniem o budowę chodnika oraz utwardzenie pozostałych
dróg nawierzchnią z płyt drogowych.

22.

Przebudowa chodnika dla pieszych łączącego ul. Bankową z ul. Piaskową w Policach

23.

Budowa placu zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Policach

24.

"POLICE BIEGAJĄ" - urządzenie dwóch tras biegowo-rekreacyjnych na terenie Polic

25.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im.
Jana Pawła II w Policach

26.

Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego. Etap I

27.

Budowa śródmiejskiego kompleksu rekreacyjnego "Piknikowe Pole"

28.

Sygnalizacja świetlna na ulicy Piaskowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Policach

29.

Budowa drogi asfaltowej wraz z oświetleniem od ulicy Bursztynowej do ROD "Nad Grzepnicą"
w Policach

30.

III Policki Bieg Mikołajkowy

31.

Street Workout Park. Place do ćwiczeń w Policach oraz Trzebieży

32.

Budowa siłowni plenerowej w Lasku Komunalnym na Osiedlu Dąbrówki w Policach

33.

Budowa siłowni plenerowej w Parku Staromiejskim w Policach (razem z wnioskiem pt.
”Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe”)

34.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez instalację ogólnodostępnych alkomatów miejskich

35.

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieży

36.

Utworzenie połączenia komunikacji miejskiej Police-Szczecin dla miejscowości: Pilchowo,
Bartoszewo, Tanowo, Trzeszczyn, Siedlice, Leśno Górne

WAŻNE!
- jedna osoba może oddać tylko jeden głos (w jakikolwiek sposób). W przypadku oddania kilku głosów,
wszystkie głosy tej osoby będą nieważne,
- niewypełnienie danych na karcie spowoduje nieważność głosu.

Imię i nazwisko osoby głosującej:……………………………………………………..
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………
Nr PESEL:……………………………………
Oświadczenie
Oświadczam iż jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Police, który/a ukończył/a 16 lat, i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz.1662). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania
danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz
Polic, z siedzibą w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
Administrator danych zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wpisanych danych.

……………………………….
Data oraz podpis
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