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
Fit-Park - stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych.
Plac zabaw plus siłownia na świeżym powietrzu. Stworzenie "Fit-Parku" przy
ul. Międzyrzeckiej w centrum Wapienicy. Poprzez budowę siłowni na świeżym
powietrzu i placu zabaw zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego
wypoczynku. Polepszenie istniejącej infrastruktury parkowej.
Teren rekreacyjno - sportowy "Wapienica - Międzyrzecka". Projekt przewiduje
realizację: siłowni na otwartym powietrzu: 10 stanowisk (4 podwójne i 2
pojedyncze); boiska do gry w piłkę nożną (2 bramki, renowacja podłoża, siatki
zabezpieczające; 2 stanowisk do gry w koszykówkę; ławek i koszy na śmieci (po 2
szt.); renowację terenu zielonego oraz alejek (uzupełnienie obrzeży)
Plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 42 w Wapienicy w Bielsku-Białej.
Projekt dotyczy budowy placu zabaw w Przedszkolu nr 42 w Wapienicy. Plac
zabaw przewidziany jest na 200 dzieci, wykonany z elementów metalowych,
podłoże w miejscach upadku powinno być wykonane z bezpiecznych mat.
Przewiduje się, że plac zabaw będzie przystosowany dla odpowiednich grup
wiekowych, podzielony na trzy części i będzie posiadał własne ogrodzenie.
Wapienickie Kino Letnie i Wystawa Interaktywna. Projekt zakłada, że dwa
weekendowe wieczory (piątek-sobota) wypełnią: najlepsze światowe animacje
krótkometrażowe (we współpracy z krakowskim festiwalem Etiuda&Anima i
Kraków Summer Animation Days); najlepsze krótkie metraże, teledyski, reklamy
(cykl FUTURESHORTS); YOUTUBE PARTY: najlepsze filmy opublikowane w
danym roku na youtube.com; legendarne polskie krótkometrażowe filmy
dokumentalne (Łoziński, Kieślowski); wydarzenie towarzyszące: interaktywna
wystawa naukowa dla dzieci; i inne, w zależności od możliwości logistycznych.

Lokalizacja
Teren parku przy ul.
Międzyrzeckiej działki 126, 125 oraz
działka 120/8.
Niezagospodarowany
teren zielony przy ul.
Międzyrzeckiej,
pomiędzy posesjami 9
a 19, działki nr 126,
125
Przedszkole nr 42 im.
Przyjaciół Przyrody ul.
Cieszyńska 383

Teren BBOSiR przy
ulicy Leśników 14
(Manhattan) lub teren
parkingowy pod
Zaporą, przy ul.
Tartacznej, dawna
zatoczka autobusowa.

Koszt
szacunkowy*

Twój
głos

75.000

75.000

75.000

75.000

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

Prosimy wypełnić dwie strony karty do głosowania!
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…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................…………….
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: .................................................................................

Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla Wapienica:
- Agawy, Alabastrowa, Antyczna, Augustowska,
- Balladyny, Biwakowa, Ignacego Bieńka, Błatnia, Bożka, Boh. Monte Cassino nr parzyste od 460 do
końca, nr nieparzyste od 461 do końca,
- Celtycka, Cieszyńska nr parzyste od 306 do końca, nr nieparzyste od 333 do końca, Czujna,
- Danusi, Darniowa, Dębowiec, Diamentowa, Dworcowa, Dworska, Działkowców, Dziewanny,
Dzwonkowa,1 Dywizji Pancernej,
- Filona, Folwarczna,
- Gagarina, Gerwazego, Gminna,
- Handlowa, Hanki, Harnasiów, Horeszków, Hoża,
- Jagienki, Jankiela, Jantarowa, Jaskrowa, Jaworzańska, Juranda,
- Kameliowa, Kaskadowa, Kaszyska, Klasyków, Kmicica, Kminkowa, Kolberga, Koperkowa, Kominiarska,
Kopczyńskiego, Kopytko, Krakusa, Krzywa,
- Lajkonika, Laury, Leśników, Lodowa, ks. Londzina, Lubiana, Ludowa,
- Łowiecka wszystkie nr parzyste,
- Mazurska, Marzanny, Mielnickiego, Międzyrzecka, Miętowa,
- Nowiny,
- Oleandrów, Opalowa,
- Palenica, św. Pawła, Perłowa, Pieczarkowa, Piekiełko, Pierwiosnków, Pomarańczowa, Potok, Poranna,
Północna, Prądnicza, Przesmyk, Przy Torach,
- Regera, Relaksowa, Rubinowa, Rudawka, Rumiankowa, Rusałki,
- Sabały, Słodka, Słomiana, Słowiańska, Smocza, Smutna, Sobieskiego nr parzyste od 428 do końca, nr
nieparzyste od 427 do końca, Soplicy, Starej Baśni, Storczyków, Strażacka, Suwalska, Swojska, Szafirowa,
- Szałwi, Szczera, Szewska, Sztabowa, Szyprów,
- Średnia, Światopełka, Świetlista, Świt,
- Tadeusza, Tartaczna, Telimeny, Topazowa, Twórcza, Tylna, Tymiankowa,
- Wapienicka, Wielkiego Księcia Witolda, Wierzbowa, Wojskiego, Wypoczynkowa,
- Zagajnik, Zagłoby, Zakątna, Zosi, Zapłocie Duże nr parzyste od 252 do końca, nr nieparzyste od 251 do
końca, Zapora, Zniczowa, Zwierzyniecka, Zwrotna
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla.
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