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KARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ  
NA PROJEKTY OSIEDLOWE 

- BUDŻET OBYWATELSKI 2016 - 
Aby prawidłowo oddać głos należy: 

1) postawić znak „X” przy jednym wybranym projekcie osiedlowym, któremu udziela się poparcia w odpowiednim polu w 
kolumnie „Twój głos”;  

2) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL;  
3) podpisać zamieszczone na karcie oświadczenie; 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1) głos został oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem niżej wymienionego Osiedla lub przez osobę urodzoną po 

13.11.1999r. (tj. poniżej 16 roku życia); 
2) na karcie postawiono znak „X” więcej niż jeden raz lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym z wyszczególnionych 

projektów; 
3) mieszkaniec zagłosuje więcej niż jeden raz na projekty osiedlowe bez względu na formę głosowania (na karcie lub 

elektronicznie) - w takich przypadkach wszystkie oddane głosy zostają uznane za nieważne; 
4) na karcie nie wpisano imienia lub nazwiska lub adresu zamieszkania lub też numeru PESEL albo wpisano je nieczytelnie; 
5) na karcie podano błędny numer PESEL; 
6) nie złożono podpisu pod oświadczeniem; 
7) dokonano skreśleń i poprawek w kolumnie „Twój głos”; 
8) głos oddano na karcie innej  niż  określona przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

OSIEDLE ALEKSANDROWICE 
 

ID projektu 

 

 

Tytuł / Streszczenie 
 

Lokalizacja 
Koszt 

szacunkowy* 
Twój 
głos 

1-OBB001 

 
Doposażenie ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej 
w urządzenia ogrodowe celem zwiększenia aktywności psychoruchowej 
dzieci na świeżym powietrzu oraz urozmaicenia zabaw ruchowych w 
ogrodzie przedszkolnym. Projekt obejmuje urządzenia ogrodowe do ćwiczeń i 
zabaw ruchowych dla dzieci oraz ich montaż, wykonanie częściowego 
ogrodzenia, wymiany uszkodzonych chodników łączących różne poziomy 
ogrodu, obsadzenie ogrodzenia tujami od wschodniej, południowej i zachodniej 
strony oraz przycięcie aktualnie rosnącego drzewostanu. 

Ogród przedszkolny 
usytuowany przy ul. 
Orzeszkowej, nr 
działki 801/26 o 
pow. 792 m2 75.000  

1-OBB002 Budowa i wyposażenie: Siłownia na wolnym powietrzu – Aleksandrowice. 
Projekt dotyczy: budowy i wyposażenia w elementy małej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej dla nowej „siłowni na wolnym powietrzu", usytuowanej na 
terenie Osiedla Aleksandrowice w pobliżu ścieżki pieszo-rowerowej na lotnisku. 

Teren w pobliżu 
ścieżki pieszo-
rowerowej w 
Aleksandrowicach 
(lotnisko) 

 

75.000  

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................……………. 

IMIĘ I NAZWISKO osoby głosującej (czytelnie) 

 

………….…………………………………………………….........................................................................................……………………………...……………………… 
ADRES ZAMIESZKANIA (czytelnie) 

 

 

Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)   

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że  mam ukończone 16 lat (najpóźniej na dzień 13.11.2015r.) oraz że jestem mieszkańcem/mieszkanką Bielska-

Białej, a podane dane są zgodne z prawdą. 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.2014.1182 j.t.). 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 Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1. 

 
Data: …........… listopada 2015 r.      Podpis: ................................................................................. 
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Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla Aleksandrowice: 

- Agrestowa, Al. gen. Andersa nr nieparzyste od 187 do 255, Antenowa, 

- Babiogórska wszystkie nr parzyste, Begonii, Bunscha, 

- Cieszyńska nr nieparzyste od 143 do 331, Cisowa, 

- Gajowa, 

- Hiacyntów, 

- Jedności, Jodłowa, 

- Klonowa, św. Maksymiliana Kolbego, 

- Lotnicza, 

- Malwowa, Mireckiego, Modrzewiowa, 

- Nasienna, 

- Olszowa, Orzeszkowej nr parzyste od 2 do 64, nr nieparzyste od 1 do 37, Osterwy, 

- Poziomkowa, 

- Smolna, Sosnowa, Szarotki 

- Wałachowej, Wrzosowa, 

- Zwardońska wszystkie nr parzyste 

 

oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla 


