
KARTA DO GŁOSOWANIA 
na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2017

Prosimy o wybranie maksymalnie 1 projektu głównego, 1 projektu lokalnego i 1 projektu
dodatkowego poprzez wpisanie numerów projektów w trzy poniższe rubryki

Projekt główny Projekt lokalny Projekt dodatkowy

L.p. Nazwa projektu głównego
1. Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz/Rynek)
2. Budowa uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie (SP 5)
3. Park rowerowy ze znakami drogowymi (Zalasewo)

L.p. Nazwa projektu lokalnego
4. Rozwój sportu w Gruszczynie (Gruszczyn)
5. Naprawa chodnika na ul. Wilkońskich (Swarzędz)
6. Modernizacja bieżni sportowej-tartanowej (SP 5)
7. Zwiększenie ilości miejsc postojowych (SP 5)
8. 3 Strefy sportu i rekreacji w Zalasewie (Zalasewo)
9. Przygotowanie dokumentacji do budowy ciągu komunikacyjnego (Swarzędz)
10. Rozwój sportu w Kobylnicy (Kobylnica)
11. Spacerem po Uzarzewie (Uzarzewo)
12. Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica)
13. Wielofunkcyjny rodzinny park gier i zabaw (Gruszczyn)
L.p Nazwa projektu dodatkowego
14. Siłownia napowietrzna-zewnętrzna (Sokolniki)
15. Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo)
17. Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka - Cegielskiego)
18. Bezpieczne przejście pod wiaduktem w Bogucinie (Bogucin)

           
Nr PESEL osoby glosującej 

Składając  niniejszą kartę oświadczam jednocześnie, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz.

Dane ulegną zniszczeniu po zakończeniu głosowania



Głos uznaje się za ważny jeżeli jednocześnie:
 wpisano maksymalnie 1 projekt główny, 1 projekt lokalny i 1 projekt dodatkowy
 wpisano czytelnie nr PESEL osoby głosującej

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 na karcie wybrano więcej niż 1 projekt główny, 1 projekt lokalny i 1 projekt dodatkowy,
 mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania,
 wpisany na karcie nr PESEL jest nieczytelny,
 numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna)
 jeżeli mieszkaniec zagłosował już za pomocą formularza internetowego


