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 BIAŁA PÓŁNOC
ID
projektu

4-OBB
001

4-OBB
002

Tytuł / Streszczenie

Lokalizacja

Plac zabaw dla dzieci. Budowa placu zabaw dla dzieci o charakterze otwartym.
W ramach projektu przewiduje się zakup dodatkowego wyposażenia w postaci:
huśtawki wagowej, huśtawki podwójnej, ławek, zestawu sprawnościowego, koszy
na śmieci, stojaków na rowery oraz zestawu zabawowego typu "Warownia".
Park rekreacyjny w dzielnicy Biała Północ (Obszary) - zielony skwer.
Założeniem projektu jest stworzenie niedużego skweru z 4 ławkami
wkomponowanego w szpaler istniejących drzew (topole). Skwer ma mieć kształt
eliptyczny o łącznej powierzchni 100 m2. Wykonanie placu z kostki brukowej
dobrej jakości w kolorze beżowym. W celu umożliwienia mieszkańcom dojścia do
skweru należy doprowadzić do niego chodnik o długości 30 m.

Koszt
szacunkowy*

Twój
głos

ul. Chłopickiego /
Krausa

75.000
Działka miejska
2035/45, Obręb
Komorowice
Krakowskie,
Bielsko-Biała

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:
- Baczyńskiego, Bazaltowa, Bluszczowa, Bławatków, Bukietowa, Bursztynowa,
- Cegielniana nr parzyste wszystkie i nr nieparzyste od 1 do 51, Ceramiczna wszystkie nr parzyste,
- Chałubińskiego, gen. Chłopickiego, Czerwona nr nieparzyste od 1 do 149, nr parzyste od 2 do 108,
- Dekerta,
- Fiołków,
- Hubala,
- Irysów,
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- Jesienna, Jordana,
- Kokosowa, Komorowicka nr parzyste od 110 do 180, nr nieparzyste od 51 do 125, Konwaliowa,
Krausa, Krzywoń, Kwiatkowskiego nr parzyste od 60 do końca, nr nieparzyste od 69 do końca,
Kwietna,
- Łubinowa,
- Maków, Montażowa,
- Narcyzów, Niezapominajek,
- Palmowa, Piwonii, Przebiśniegów, Przeciętna nr parzyste od 2 do 88, nr nieparzyste od 1 do 89,
- Sasankowa, gen. Sowińskiego, Stokrotek,
- Towarowa nr parzyste od 30 do końca, nr nieparzyste od 17 do końca, Tulipanów,
- Wyzwolenia nr nieparzyste od 101 do 109,
- Zawilców,
- Żwirowa
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla
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