KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach
Budżetu Obywatelskiego
Miasta Gniezna na rok 2018

Prosimy o wybranie maksymalnie 3 zadań poprzez wpisanie
numerów zadań w trzy powyższe rubryki
(w przypadku wyboru mniej niż trzech zadań
w pustych polach postawić znak „x”)

Numer
zadania

Nazwa zadania

Orientacyjny koszt

1.

Strefa zabaw i wypoczynku na osiedlu Kazimierza Wielkiego
(teren wokół stawku ).

330 000 zł

2.

Interaktywne Muzeum Gniezna 2018.

90 000 zł

3.

Budowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury po stronie SP6.

140 000 zł

4.

Przebudowa placu zabaw i Strefy Seniora na terenie
skweru im. Miasta Anagni.

120 000 zł

5.

Złota Rączka (wykonywanie drobnych napraw na rzecz
samotnych seniorów).

20 000 zł

6.

Rewitalizacja oczka wodnego i przystosowanie okalającego
terenu do rekreacji i wypoczynku (ul. Czeremchowa).

500 000 zł

7.

Budowa chodnika przy ul.Ludwiczaka (od ul.Prostej
do ul.Jaśminowej).

100 000 zł

8.

Budowa Parku Linowego (okolice jeziora Winiary)

400 000 zł

9.

Budowa na osiedlu Skiereszewo w Gnieźnie bezpiecznego
i funkcjonalnego, dostępnego od rana do wieczora
i w każdy dzień tygodnia placu zabaw (w okolicy powstających
budynków wielorodzinnych).

240 000 zł

Skate Park (ul. Kawiary)

270 000 zł

10.

Imię i nazwisko________________________________________________________________________________________

PESEL

Adres zameldowania Gniezno, ________________________________________________________________________
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na 2018 r. i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że moje
dane są prawdziwe i aktualne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z
późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Gniezna z siedzibą przy ul. Lecha 6
w Gnieźnie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na 2018 r. Oświadczam, że
jestem świadomy dobrowolności podania danych i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych oraz
możliwości ich poprawiania. Jednocześnie składając niniejszą kartę oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna.

Data

Podpis

Głosować można:
W PUNKTACH STACJONARNYCH
Urząd Miejski, ul. Lecha 6
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ul. Staszica 12a
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, os. Orła Białego 18
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Pawła Cymsa 14

ELEKTRONICZNIE
na stronie: BudzetObywatelski.gniezno.eu
lub wysyłając wypełnioną kartę do głosowania
na adres: bomg@gniezno.eu

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia punktów stacjonarnych.

