KARTA DO GŁOSOWANIA
NA ZADANIA DO POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK
Szczegółowe informacje na temat wszystkich poniższych wniosków znajdują się na stronie
www.bo.police.pl/wnioski.html
Aby głos był ważny należy:
- wybrać dowolną ilość 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.
LP.

NAZWA ZADANIA

OPIS

1.

Montaż oświetlenia na kortach
tenisowych w kompleksie sportowym
przy ul. Siedleckiej w Policach

Zadanie polega na montażu oświetlenia na kortach tenisowych w
kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej, przy stadionie piłkarskim
"Chemika Police", aby zwiększyć dostępność kortów w godzinach
wieczornych zwiększając automatycznie ilość osób mogących z nich
korzystać. (Szacunkowy koszt: 85.000 zł)

2.

Rower miejski

6 stacji roweru miejskiego na terenie miasta Police. (Szacunkowy
koszt: 300.000 zł )

Dobudowa Sali do budynku Rady
Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach ul.
Piaskowa 49

Dobudowa sali do budynku świetlicy mieszczącej się przy ul.
Piaskowej 49 z przeznaczeniem na działalność Klubu Młodzieżowego
i Klubu Seniora na osiedlu "Dąbrówka" w Policach. Powierzchnia
dobudowy w granicach 80 m2, osobne wejście do sali, połączenie
drzwiami ze świetlicą dla dzieci, ogrzewanie wspólne z istniejącej
instalacji, dach spadowy, sieć internetowa i telewizja. (Szacunkowy
koszt: 428.600,00 zł)

4.

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy kompleksie
sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II

Mieszkańcy chcieliby zakończyć zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego, na którym zostałaby zbudowana zadaszona scena, a
przed nią utwardzone polbrukiem podłoże, wokół którego
zainstalowane zostałyby ławki do siedzenia. Miejsce służyłoby celom
integracyjnym mieszkańców. Wszystko to zostałoby skomponowane
wraz z zielenią i małą architekturą. (Szacunkowy koszt: 49.766,90 zł)

5.

Plaża miejska "Mijanka"

Miejsce wypoczynku z widokiem na Odrę. (Szacunkowy koszt:
399.362,55 zł )

6.

Siłownia street workout

Siłownia street workout na świeżym powietrzu. (Szacunkowy koszt:
60.000 zł)

7.

Budowa ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej "Leśna akademia" na
terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola
Publicznego nr 6 w Policach.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza wyposażona w infrastrukturę
drewnianą oraz gry terenowe i tablice edukacyjne to jedna z
najważniejszych, aktywnych form edukacji ekologicznej. Stanowi
nowoczesne uzupełnienie programu nauczania. Stan współczesnego
środowiska naturalnego wymaga budzenia świadomości ekologicznej
i kreowania autentycznej wrażliwości dotyczącej ochrony przyrody.
(Szacunkowy koszt: 130.000 zł)

8.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci
(Pilchowo)

Modernizacja placu zabaw w Pilchowie. (Szacunkowy koszt:
49.997,49 zł)

9.

Wyposażenie placu zabaw w
Dębostrowie i doposażenie świetlicy
wiejskiej

Zamontowanie zestawu zabawowego przy świetlicy wiejskiej oraz
doposażenie świetlicy. (Szacunkowy koszt: 47.186,10 zł)

10.

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego na terenie osiedla
Jasienica

Wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie i montaż urządzeń
sportowo-rekreacyjnych. (Szacunkowy koszt: 93.460,00 zł)

11.

"Trochę wody dla ochłody" - montaż
miejskich poidełek dla mieszkańców i
zwierząt

Montaż czterech poidełek miejskich z wodą do picia. Poidełka
wyposażone w trzy misy, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych
oraz jedna dla zwierząt. Poidełka działać będą, w zależności od
warunków atmosferycznych, od marca do listopada każdego roku.
(Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł)
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12.

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

Urządzenie placu rekreacyjnego 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, oświetlenie i monitoring. (Szacunkowy koszt:
502.000,00 zł)

13.

Kompleks rekreacyjny w miejscowości
Niekłończyca - budowa wiaty
piknikowej oraz doposażenie w namiot
(3 x 9)

Zagospodarowanie placu zabaw oraz doposażenie w namiot.
(Szacunkowy koszt: 49.837,44 zł)

14.

Budowa chodnika z podjazdami do
posesji przy ul. Akacjowej

Budowa chodnika z podjazdami od posesji przy ul. Akacjowej od nr 23
- kontynuacja budowy dalszej części chodnika. (Szacunkowy koszt:
50.000 zł)

15.

Doposażenie terenu rekreacyjnego na
osiedlu Jasienica

Zakup i montaż dziecięcego toru przeszkód.(Szacunkowy koszt:
36.500,00 zł)

16.

Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap
pierwszy) (Trzebież)

Zaprojektowanie oświetlenia alejki oraz wykonanie punktów
oświetleniowych zaczynając od ul. Jana z Kolna. (Szacunkowy koszt:
50.000 zł)

17.

Montaż sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych na ul.
Mazurskiej przy Szkole Podstawowej
nr 5

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul.
Mazurskiej, prowadzącym do Szkoły Podstawowej nr 5. (Szacunkowy
koszt: 50.000 zł)

18.

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z
oddziałami dwujęzycznymi w Policach

Plac zabaw ma zostać zlokalizowany przy budynku szkolnym, w
którym od roku szkolnego 2018/2019 powstanie świetlica szkolna dla
dzieci klas pierwszych. Zaspokoi potrzeby w zakresie bezpiecznej
aktywności dzieci w czasie wolnym od zajęć. (Szacunkowy koszt:
224.147,00 zł)

19.

"Senior też może" - kursy z
podstawowej obsługi komputera dla
osób 60+

Pięć bezpłatnych kursów z podstawowej obsługi komputera dla osób
w wieku 60 lat i więcej. Kursy odbywać się będą w wybranych
szkołach w: Policach, Tanowie, Trzebieży i Niekłończycy. Kurs
przeprowadzi specjalistyczna firma szkoleniowa. (Szacunkowy koszt:
20.000 zł)

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 iż jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Police i zapoznałem/am się z zasadami zgłaszania oraz wyboru zadań do budżetu
obywatelskiego Gminy Police na rok 2019 oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzanie
procedury budżetu obywatelskiego na 2019 rok przez Burmistrza Polic z siedzibą w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, jako administratora,
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO). W przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………………….……………………….
Data oraz podpis
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