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.
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Tytuł / Streszczenie

Lokalizacja

Koszt
szacunkowy*

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 37 im. Gen. M. Zaruskiego.
Wymiana 39 okien o wymiarach 2m x 2,4 m oraz wymiana 14 okien o wymiarach 1,15m
x 1,15m w Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5.
Rozwijamy swoje pasje. Celem programu jest stworzenie szerokiej oferty dla ludzi
starszych, poprawa poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną tych
osób. Wykłady i warsztaty mogą stać się pierwszym krokiem do zmiany perspektywy,
lepszego radzenia sobie ze zmianami i nowymi wyzwaniami. Udział w programie
stwarza okazję do spotkań różnych grup mieszkańców. Program umożliwi osobom w
wieku 50+ z osiedla udział w różnych formach aktywności dostosowanej do ich wieku i
stanu zdrowia.
Budowa parku dla psów na Osiedlu Karpackim. Budowa odizolowanej, ogrodzonej i
bezpiecznej przestrzeni dla psów, gdzie będą mogły swobodnie się wybiegać oraz wraz
ze swoim opiekunem aktywnie spędzić czas wspólnie na pokonywaniu urządzeń do
ćwiczeń typu agility. Park taki umożliwi socjalizację psów zarówno z innymi psami, jak
też ludźmi, co zwiększy bezpieczeństwo spacerów podczas pobytu psów poza parkiem.

SP nr 37 im. Gen. M.
Zaruskiego, ul. Doliny
Miętusiej 5

72.500

Twój
głos

ul. Matusiaka 1

42.800

Teren parku pomiędzy
ul. Bartniczą a ul.
Roztoki, między dolną
ścieżką a potokiem

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 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 Karpackie:
- Aleja gen. Władysława Andersa nr parzyste od 2 do 126, nr nieparzyste od 51 do 119,
- Bartnicza,
- Doliny Miętusiej, Drużyny,
- Filomatów,
- Giewont,
- Karpacka nr nieparzyste od 1 do 45, Kolista nr nieparzyste od 1 do 49, Kowalska nr parzyste od 34 do
końca, gen. Kustronia nr parzyste od 2 do 18,
- Matusiaka, Morskie Oko,
- Partyzantów nr parzyste od 98 do 102, Pięciu Stawów,
- Roztoki,
- gen. Sosnkowskiego nr parzyste od 2 do 20, nr nieparzyste od nr 1 do 19, gen. Zaruskiego, Zajazdowa,
Zbożowa,
- Żyzna
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla
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