KARTA DO GŁOSOWANIA
NA ZADANIA DO POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK
Szczegółowe informacje na
www.bo.police.pl/wnioski.html

temat

wszystkich

poniższych

wniosków

znajdują

się

na

stronie

Aby głos był ważny należy:
- wybrać dowolną liczbę zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku X przy wybranych zadaniach,
- wpisać imię, nazwisko, adres – dane potrzebne do ewentualnego potwierdzenia autentyczności głosu,
- podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
- w przypadku osób głosujących, które nie ukończyły 13 r.ż., należy także podać dane opiekunów prawnych.
NAZWA ZADANIA
LP. WYBÓR
OPIS

1.

Wyposażenie terenu w urządzenia
sportowe (Park Staromiejski)

Montaż urządzeń sportowych do ćwiczeń na otwartym terenie
w Parku Staromiejskim, z przeznaczeniem dla polickich
juniorów oraz seniorów.

2.

Przyjazny zakątek na Starej
Dąbrówce - urządzenie placu
rekreacyjnego u zbiegu ulic
Odrzańskiej, Bankowej i
Robotniczej

Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej
i Robotniczej i wyposażenie go m.in. w: plac zabaw dla dzieci
najmłodszych, plac zabaw dla dzieci starszych, siłownię
zewnętrzną dla dorosłych, ścieżkę rowerowo-rolkową, placyk
piknikowy z zegarem słonecznym.

3.

Budowa oświetlenia przy ul.
Dębowej w Tanowie

Projekt dotyczy budowy oświetlenia przy ul. Dębowej w
Tanowie – na odcinku od ul. Polickiej do ul. Bukowej, o
długości ok. 400m i obejmuje postawienie ok. 10 lamp /
punktów świetlnych.

4.

Siłownia na świeżym powietrzu w
Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla
mieszkańców wsi oraz
doposażenie placu zabaw dla
dzieci

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o siłownię na świeżym
powietrzu. Ustawienie przyrządów do ćwiczeń. Ustawienie
zabawek dla dzieci.

5.

Budowa grillowiska oraz miejsca
wypoczynku na polanie
rekreacyjnej za Szkołą
Podstawową nr 8

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego znajdującego się za
Szkołą Podstawową nr 8, na miejsce wypoczynku z
możliwością bezpiecznego spędzenia wolnego czasu przy
grillu i ognisku. Częściowa realizacja projektu
zagospodarowania polany opracowanego przez Gminę Police.

6.

Budowa placu zabaw na terenie
Szkoły Podstawowej nr 3 im M.
Curie - Skłodowskiej w Policach

Plac zabaw ma powstać przy budynku świetlicy szkolnej, z
której opieki korzysta obecnie 192 uczniów. Zaspokoi
potrzeby w zakresie bezpiecznego spędzania w ruchu
wolnego czasu przez dzieci. Lokalizacja umożliwia
korzystanie z placu przez dzieci okolicznych mieszkańców po
zajęciach szkolnych.

7.

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego na terenie osiedla
Jasienica

Wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie i montaż urządzeń
sportowo-rekreacyjnych.

8.

Policka plaża miejska

Budowa letniego miejsca wypoczynkowego wraz z
wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę.

9.

Kompleks rekreacyjny w
miejscowości Drogoradz - budowa
wiaty piknikowej oraz doposażenie
świetlicy wiejskiej

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz
doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt.

Siłownia zewnętrzna na placu
zabaw w Tatyni

Zadanie ma na celu rozbudowę terenu rekreacyjnego o
urządzenia, z których będą mogli korzystać dorośli
mieszkańcy, w tym młodzież, a nie tylko dzieci.

10.
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11.

Doposażenie terenu rekreacyjnego
na osiedlu Jasienica

Zakup i montaż dziecięcego toru przeszkód.

12.

Budowa wiaty z pomieszczeniem
gospodarczym i
zagospodarowaniem (Wieńkowo)

Na terenie działki zaprojektowano wiatę wraz z
pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem.
Zakres inwestycji: przygotowanie terenu pod budowę wiaty
wraz z jego utwardzeniem, budowa wiaty, zagospodarowanie
terenu i pomieszczenie gospodarczego, ustawienie stołów.

13.

Budowa miasteczka rowerowego
przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Policach

Budowa „Miasteczka rowerowego” dla dzieci i młodzieży
służącego do ćwiczenia poruszania się rowerem po drogach.

14.

Budowa wiaty piknikowej przy
świetlicy w Uniemyślu

Wiata piknikowa drewniana, w której odbywać się będą
spotkania i imprezy okolicznościowe służące integracji
mieszkańców oraz plenery i wystawy.

15.

Police przyjazne dla psów urządzenie dwóch wybiegów dla
psów na terenie Polic

Projekt przewiduje urządzenie na terenie miasta Police
wybiegów dla psów wraz z odpowiednim wyposażeniem w
Parku Staromiejskim, przy Skwerze Jana Pawła II. Projekt
skierowany jest do wszystkich mieszkańców Polic, którzy są
właścicielami psów. Celem projektu jest stworzenie
warunków do utrzymania porządku i czystości na terenie
miasta Police i przeciwdziałanie zjawisku zanieczyszczenia
miasta psimi odchodami.

16.

Wydanie książek pt. "Oni byli
pierwsi" część I,II i III - autora
Stefana Marszałka

Wznowienie – dodruk książek pt. „Oni byli pierwsi” – część
pierwsza i druga. Oraz druk części trzeciej.

WAŻNE!
- jedna osoba może oddać tylko jedną kartę (w jakikolwiek sposób – osobiście, pocztą, e-mailem lub przez
formularz na stronie internetowej). W przypadku oddania kilku kart, wszystkie głosy tej osoby będą
nieważne,
- kartę można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego lub w trakcie dyżurów w świetlicach
osiedlowych i sołeckich (harmonogram dyżurów znajduje się na stronie internetowej www.bo.police.pl)
- niewypełnienie danych na karcie spowoduje nieważność głosu.
Imię i nazwisko osoby głosującej:………………………………………………………………………………….:…………………………………………………
Adres zamieszkania:………………………….…………………………………………………………………………….:…………………………………………………
Wiek:

więcej niż 13 lat

mniej niż 13 lat

(Poniższe dane należy wypełnić jeżeli osoba głosująca ma mniej niż 13 lat)
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………….:…………………………………………………
Adres zamieszkania:……………………………………….…….………………………………………………………………………………….:………………………..

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Police, który/a i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2018 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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