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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 MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE 
 

ID 
projektu 

 

Tytuł / Streszczenie Lokalizacja 
Koszt 

szacunkowy* 
Twój 
głos 

21-OBB 
001 
 

Osiedle przy ul. Bystrzańskiej 27A, B, C, D - Mała architektura osiedlowa: 
plac zabaw, siłownia terenowa, urządzenia sportowe. 
 

Bielsko-Biała, ul. 
Bystrzańska 27A, 
27B, 27C, 27D, 27. 
Działki nr 395/199, 
395/197, 395/299 

 

 

75.000  

21-OBB 
002 

Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy. Projekt ma na celu 
stworzenie miejsca (placu), na którym mogłyby się odbywać imprezy dzielnicowe 
np. festyny, wyprzedaże garażowe, spotkania mieszkańców, itp. 

ul. Olszówka 20, dz. 
408/5, obręb 0036 
(za Delikatesami 
Centrum) 

 

 

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 Mikuszowice Śląskie: 
- Al. Armii Krajowej nr parzyste od 252 do końca, nr nieparzyste od 83 do końca, Ambrożego, 
Argentyna, 
- Bałtycka, Blokowa nr nieparzyste od 1 do 19, św. Andrzeja Boboli wszystkie nr parzyste, nr 
nieparzyste od 47 do końca, Bystrzańska, 
- Chabrowa, Ciasna, Cienista, Cieśli, Cygański Las, Czołgistów, 
- Długa, Derkaczy, Drobniewicza, Domeyki, Dzięciołów, 
- Fabryczna, Filatelistów, 
- Głucha, Gołębia, Gotycka, Górnicza, Grotowa, Grzybowa, 
- Halna, Hufcowa, 
- Jabłeczna, Jaskółcza, Jaworowa, Jemiołowa, Junacka, 
- Kaktusowa, Kalinowa, Karbowa nr nieparzyste od 1 do 35, Kąpielowa, 
Kolorowa, Kozielska, Krokusowa, Kurkowa, gen. Kustronia nr parzyste od 88 do końca, nr nieparzyste 
od 77 do końca, 
- Laskowa, Lohman, Lniana, 
- Łączna, Ładna, 
- Małkowskiego, Miła, Młodzieżowa nr parzyste od 2 do 24, nr nieparzyste od 1 do 23, Modra, 
- Ochota wszystkie nr parzyste, Olszówka, Orla, 
- Partyzantów nr parzyste od 150 do końca, nr nieparzyste od 167 do końca, Piwna, Pocztowa, 
Podleśna, Pogodna, Pokoju, Promienna, Przedwiośnie, Przełom, Przyjemna, Pszczela, 
- Równa, Różana, Rzeczna, 
- Sadowa, Sarnia, Skalna, Skrajna, Sporna, Srebrna, Startowa, Stefanki, Sucha, Szeroka, Szpaków, 
- Tenisowa, Tęczowa, Trzmielów, 
- Ustronie, 
- Wierchowa, Willowa, Wolska, Wspaniała, 
- Zajączka, Zakładowa, Zamknięta, Zimorodków, Zorzy, 
- Żołędziowa, Żelazna 
 
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla. 


