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 KAMIENICA
ID projektu

Tytuł / Streszczenie

Lokalizacja

12-OBB003

Latający Uniwersytet. Projekt zakłada organizację na terenie os.
Kamienica multimedialnych wykładów popularnonaukowych z
różnych dziedzin nauki (6 adresowanych do dzieci, a 9 do
dorosłych i seniorów), prowadzonych w Domu Kultury w
Kamienicy przez naukowców z różnych uczelni.
Sprzęt nagłaśniający dla potrzeb społeczności lokalnej
Kamienicy. Zakup odpowiedniego sprzętu znacznie rozszerzyłby
ofertę imprez w Centrum Kulturalno Oświatowym Osiedla,
poprawiłby jakość obsługi spotkań mieszkańców oraz pozwoliłoby
w pełni wykorzystać nowoczesną Salę Gimnastyczną. Ze sprzętu
skorzystałaby społeczność szkolna.

Wynajem sali na potrzeby realizacji
projektu: Dom Kultury w
Kamienicy, ul. Karpacka 125,
Bielsko-Biała

12-OBB004

Sala Gimnastyczna ul. Karpacka
127, 43-300 Bielsko-Biała (podmiot
odpowiedzialny za
przechowywanie sprzętu: Dyrektor
Zespołu Szkół PodstawowoGimnazjalnego w Bielsku-Białej, ul.
Karpacka 150 w Bielsku-Białej)

Koszt
szacunkowy*

Twój
głos

5.000

15.000

*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 BielskaBiałej, 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 Kamienica:
- Aleja gen. Władysława Andersa nr nieparzyste od 1 do 49 i od 121 do 145, Aleja Armii Krajowej nr
parzyste od 2 do 250, nr nieparzyste od 1 do 81, Altanowa, Azaliowa,
- Barwna, Bazarowa, Bednarska, Bliska, Blokowa wszystkie nr parzyste, nr nieparzyste od 21 do końca,
św. Andrzeja Boboli nr nieparzyste od 1 do 45, Bobrowa, Bociania, Borowa, Borówkowa, Brzoskwiniowa,
- Cała, Chłodna, Cybulskiego, Czapli, Daleka, Daliowa, Działowa,
- Falista,
- gen. Galicy, Gęsia, Gerberów, Gilów, Głogowska, Gościnna, Goździków, Górna, Grondysa,
- Jazowa, Jeżynowa,
- Kacza, Karbowa wszystkie nr parzyste, nr nieparzyste od 37 do końca, Karpacka nr parzyste od 82 do
końca, nr nieparzyste od 55 do końca, Kolibrów, Kolista nr parzyste od 14 do końca, nr nieparzyste od 51
do końca, Koralowa, Kormoranów, Kowalska nr parzyste od 2 do 32, nr nieparzyste od 1 do końca,
Krogulcza, Krucza, gen. Kustronia nr parzyste od 20 do 74, nr nieparzyste od 1 do 75, gen. Kutrzeby,
Krzemienna,
- gen. Latinika,
- Łowiecka wszystkie nr nieparzyste, Łuczników, por. Łyska,
- Macierzy Szkolnej, Margaretek, Marszałka, Młodzieżowa nr parzyste od 26 do końca, nr nieparzyste od
25 do końca, Motyli,
- Nagietek, Nehrebeckiego, Nikla, Niwna,
- gen. Okulickiego, Orzeszkowej nr parzyste od 66 do końca, nr nieparzyste od 89 do końca, Owsiana,
- Partyzantów nr parzyste od 86 do 96 i od 104 do 148, nr nieparzyste od 63 do 165, rotm. Pileckiego,
- Porzeczkowa, gen. Przeździeckiego, Puszczyków,
- Rajska, Ruciana, Rysia,
- Sierpowa, Skarpowa, gen. Sosnkowskiego nr parzyste od 22 do końca, nr nieparzyste od 21 do końca,
Starzyńskiego, Staszki, Szara, Szajtera, gen. Szeptyckiego,
- Uroczysko,
- Wojnara,
- płk. Zagórskiego, Złota, Zwardońska wszystkie nr nieparzyste
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla
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