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 ZŁOTE ŁANY
ID
projektu

30-OBB
002

30-OBB
003

Tytuł / Streszczenie

Lokalizacja

Budowa placu zabaw i przebudowa ogrodzenia na terenie Przedszkola
Miejskiego Nr 50 na Osiedlu Złote Łany. Projekt obejmuje: roboty ziemne i
nawierzchniowe dotyczące terenu pod plac zabaw; przygotowanie i
uporządkowanie terenu obecnie porośniętego krzakami i drzewami;
zaprojektowanie ( rozmieszczenie ) poszczególnych elementów placu; dostawa
i montaż wyposażenia placu zabaw; częściowa lub całkowita likwidacja
istniejącego ogrodzenia; zamontowanie nowego ogrodzenia;
zagospodarowanie terenu w odpowiednią roślinność; zamontowanie
monitoringu miejskiego.
Parking "Pod Cmentarzem" na Osiedlu Złote Łany. Projekt zakłada:
wykonanie parkingu "Pod Cmentarzem"; położenie kostki oraz przygotowanie
terenu; wykonanie dogodnego podjazdu typu wjazd – wyjazd; cel - zwiększenie
ilości miejsc parkingowych na Os. Złote Łany.

Teren Miejskiego
Przedszkola Nr 50
mieszczącego się przy
ulicy Łagodnej 27a oraz
terem ogrodzenia wokół
tego budynku.

Teren pod cmentarzem,
nad ul. Akademii
Umiejętności, obok ul.
Łagodnej

Koszt
szacunkowy*

Twój
głos

75.000

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 Złote Łany:
- Akademii Umiejętności nr parzyste od 28 do 68 i nr 76c do końca, nr nieparzyste od 19 do końca,
Alberti,
- Bogusławskiego nr parzyste od 20 do końca, nr nieparzyste od 15 do końca,
- Dobra nr nieparzyste od 23 do 29,
- Grabowskiego, Gorkiego, Glasnera,
- Jutrzenki,
- Karowa, Krasickiego,
- Lelewela nr parzyste od 20 do końca, nr nieparzyste od 11 do końca, Lenartowicza, Liściasta nr 44,
- Łagodna nr nieparzyste wszystkie, nr parzyste od 8 do końca,
- Majakowskiego, Majowa nr parzyste od 12 do końca,
- Osadnicza nr parzyste od 2 do 20, nr nieparzyste od 3 do 9,
- Podgórze, Prusa nr parzyste od 2 do 8, nr nieparzyste od 1 do 15,
- Siewna,
- Tuwima nr parzyste od 20 do końca, nr nieparzyste od 65 do końca,
- Urodzajna,
- Wiejska nr parzyste od 2 do 6, nr nieparzyste od 1 do 5,
- Złotych Kłosów nr parzyste od 22 do końca, nr nieparzyste od 23 do końca,
- Żywiecka nr nieparzyste od 51 do 97
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla
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