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 WOJSKA POLSKIEGO
ID
projektu
29-OBB
001

29-OBB
002

Tytuł / Streszczenie

Lokalizacja

Koszt
szacunkowy*

Bezpieczna szkoła - bezpieczny chodnik. Remont chodnika oraz wymiana
ławek szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej 2 na Osiedlu Wojska Polskiego. Projekt zakłada remont wraz
z modernizacją chodników wokół SP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej 2. W ramach remontu wymiana ławek, instalacja nowych
krawężników wokół szkoły.
Osiedlowy Klub Seniora. Głównym celem projektu jest stworzenie na osiedlu
miejsca, w którym można miło i ciekawie spędzić czas, a jednocześnie rozwinąć
swoje zainteresowania. Projekt jest przeznaczony głównie dla grupy mieszkańców,
która przekroczyła 50-ty rok życia. Ma na celu zachęcenie tych osób do wyjścia z
domu i udział w różnych zajęciach np. gimnastycznych, tanecznych, kulinarnych,
plastyczno-rękodzielniczych, kursach komputerowych czy teatralnych. Ponadto
projekt zakłada również udział w prelekcjach tematycznych. Tematy zajęć i prelekcji
będą uwzględniały zainteresowania uczestników.

Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte przy
ul. Dywizji
Kościuszkowskiej 2

75.000

Twój
głos

Pawilon handlowy
przy ul. Stawowej
29 (siedziba Rady
Osiedla)

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: .................................................................................

1

Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla Wojska Polskiego:
- I Armii Wojska Polskiego,
- Cieszyńska nr parzyste od 152 do 238, Czwartaków,
- Dywizji Kościuszkowskiej,
- Podchorążych,
- Saperów, Spółdzielców nr parzyste od 28 do 68, nr nieparzyste od 21 do końca, Stawowa
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla
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