KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2018
Prosimy o wybranie maksymalnie 1 projektu głównego, 1 projektu lokalnego i 1 projektu
dodatkowego poprzez wpisanie numerów projektów w trzy poniższe rubryki
Projekt Główny
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Projekt lokalny

Projekt Dodatkowy

Nazwa Projektu Głównego
Aktive Park Zalasewo
Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki
Nazwa Projektu Lokalnego
Budowa ścieżki rowerowej w Jasinie ul. Cmentarna i Gortatowie ul. Swarzędzka (PROJEKT)
Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, PROJEKT)
PSIA ŁĄCZKA „Olszynka” – wybieg dla psów (Swarzędz, os. Kościuszkowców)
Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)
Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego,
PROJEKT)
Zakup analizatora pomiaru zanieczyszczeń powietrza, pyłów PM 2,5 i PM 10 pochodzących z przydomowych palenisk i
kotłowni węglowych
Budowa zadaszonych wiat rowerowych (Swarzędz, Pływalnia i Dworzec)
Pomnik „Powstaniec Wielkopolski” w 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego
SMOG STOP – system monitorujący jakość powietrza na terenie gminy Swarzędz
Teren rekreacyjny ze strzelnicą miejską (Swarzędz, PROJEKT)
Nazwa Projektu Dodatkowego
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo, PROJEKT)
Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz)
Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, PROJEKT)
Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonego dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z
chodnikiem (Wierzonka)
Wierzenicki zakątek w „Dąbkach”
Budowa Bulodromu w Zalasewie
Stanowisko czytelnicze dla osób z problemami widzenia w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu
Rodzinny plac gier i zabaw (Gruszczyn, PROJEKT)

Nr PESEL osoby głosującej: …...................................
Jednocześnie składając niniejszą kartę oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 922 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,
 numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna)
 jeżeli mieszkaniec zagłosował już za pomocą formularza internetowego

