KARTA DO GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI 2020
Głosowanie trwa od 9 września do 23 września 2019r.
Uprawnione do głosowania są osoby, które w dniu głosowania mają ukończone 13 lat.

KATEGORIE: ZAMOŚCIE, ZAKANALE, ŚRÓDMIEŚCIE/CENTRUM, PIASKI, STASZICA,
WIEPRZYCE, MANHATTAN, GÓRCZYN, OSIEDLE SŁONECZNE, DOLINKI

Jak głosować w tej kategorii?
1.Głosowanie polega na dokonaniu wyboru jednego zadania z zamieszczonego poniżej wykazu (od 1 do 37)
poprzez postawienie znaku „X” w kratce położonej z lewej strony obok nazwy wybranego zadania.
2. Za nieważne uznaje się:

głosy oddane na więcej niż jedno zadanie spośród zamieszczonego poniżej wykazu (od 1 do 37),

niepostawienie znaku X w żadnej z kategorii,

głosy na karcie niezawierającej wypełnionych pól z danymi osoby głosującej i podpisu (na końcu
formularza),

głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania,

głosy oddane przez osoby nieuprawnione.
Nazwa projektu zadania
Kategoria
(proszę wybrać jeden projekt zadania i postawić X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

Połączony projekt: Oświetlenie ul. Karnińskiej odcinek od nr 1 a do
nr 3; Budowa drogi asfaltowej przy ul. Braci Paździorków.
Przebudowa ul. Zuchów.
Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul.
Cysterskiej.
Budowa chodnika przy ul. Krótkiej.
Wykonanie nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul.
Kowalskiego.
Budowa drogi dojazdowej z kostki brukowej przy ul. Strażackiej 106106c.
Budowa parkingu przy boisku sportowym przy ul. Strażackiej.
Połączony projekt: Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową
przy ul. Bogusławskiego 33-41; Budowa miejsc parkingowych przy
ul. Plac Jana Pawła II.
Połączony projekt: Dojazd do garaży przy ul. Pileckiego; Budowa
małego placu zabaw w Parku Górczyńskim.
Połączony projekt: Budowa chodnika przy ul. Starzyńskiego;
„Zamiast błotnych ostańców – przestrzeń dla mieszkańców” przebudowa odcinka ul. Sosabowskiego.
Połączony projekt: Parking przy ul. Dowgielewiczowej 15-37;
Budowa chodnika od ul. Dekerta 44 do ul. Janockiego i od ul.
Janockiego do Szarych Szeregów.
Połączony projekt: Budowa chodnika przy ul. Szmaragdowej;
Budowa parkingu przy ul. Sosnkowskiego 50-56; Montaż latarni
ulicznych przy części ul. Plac Jana Pawła II.
Remont ścieżek w obrębie fontanny Motylia w Parku Górczyńskim.
Remont ul. Batalionu Zośka wraz z regulacją miejsc parkingowych.
Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina.
Budowa wielofunkcyjnego boiska typu Orlik w Parku Górczyńskim.
Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dekerta.
Rozbudowa placu zabaw w Parku 750-lecia.
Boisko do koszykówki w Parku 750-lecia.

Koszt
zadania

Zakanale

327.088 zł

Zakanale

402.500 zł

Zakanale

398.520 zł

Zakanale

305.129 zł

Zakanale

347.854 zł

Zakanale

401.937 zł

Zakanale

361.136 zł

Manhattan

399.650 zł

Manhattan

324.750 zł

Manhattan

396.177 zł

Manhattan

395.715 zł

Manhattan

379.615 zł

Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan

273.675 zł
326.000 zł
379.200 zł
400.000 zł
380.400 zł
80.073 zł
318.906 zł

20

21

22

23

24

25

26

27
28
29
30
31
32
33

34

35

Park 750-lecia – bezpieczny i czysty – oświetlenie i kosze na psie
odchody.
Połączony projekt: Przebudowa drogi Głowackiego (boczna) od nr
40-66 do nr 54; Remont schodów prowadzących na Dolinki – błonia
za Filharmonią oraz montaż 3 latarni; Dostosowanie przejść dla
pieszych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Walczaka do potrzeb
osób niedowidzących.
Połączony projekt: Przebudowa i budowa chodników wraz z
przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej; Budowa parkingu przy
kompleksie przychodni, przy ul. Piłsudskiego 1.
Połączony projekt: Przebudowa ul. Warszawskiej – dojazd do
budynków nr 134-140b wraz z budową oświetlenia; Remont
nawierzchni jezdni odcinka ul. Podmiejskiej Bocznej.
Połączony projekt: Budowa chodnika przy ul. Krańcowej;
„Bezpieczna droga do szkoły” przebudowa chodnika przy ul. Okólnej
35; „Bezpieczny chodnik dla seniora” przebudowa chodnika przy ul.
Okólnej 28; Synchronizacja sygnalizacji świetlnych przy ul.
Pomorskiej.
Budowa nakładki asfaltowej przy ul. Wawrowskiej.
Połączony projekt: Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży;
Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20 -22;
Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej
96, 86-90, 91-95”; Remont drogi i chodnika od schodów przy ul.
Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6; Stworzenie 10 miejsc
parkingowych przy ul. Gwiaździstej.
Połączony projekt: Parking na 16 miejsc postojowych przy ul.
Gwiaździstej; 40 miejsc postojowych przy ulicy Gwiaździstej.
Remont jezdni przy ul. Skarżyńskiego i ul. Gagarina.
Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie drogi przy ul.
Olimpijskiej 12-30.
Rozbudowa sygnalizacji i budowa drogi pieszo-rowerowej przy Alei
11 Listopada – etap I.
Przyjazne podwórko przy ul. Słonecznej 56-57.
Przebudowa ul. Akacjowej.
Połączony projekt: Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej,
Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14,15,15 d;
Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem.
Połączony projekt: Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów; Remont
nawierzchni ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do budynków nr
132b-144b; Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul.
Rataja do wjazdu do Panoramy.
Połączony projekt: Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7;
Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32;
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki.

Manhattan

351.000 zł

Dolinki

344.575 zł

Dolinki

345.400 zł

Dolinki

383.100 zł

Dolinki

399.145 zł

Dolinki

263.300 zł

Os.
Słoneczne

400.425 zł

Os.
Słoneczne
Os.
Słoneczne

321.400zł

Os.
Słoneczne

352.766 zł

Os.
Słoneczne
Os.
Słoneczne
Zamoście

401.293 zł

Wieprzyce

344.885 zł

Górczyn

399.400 zł

Śródmieście

370.675 zł

400.400zł

92.504 zł
395.408 zł

36

37

Połączony projekt: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza
Wielkiego 102-112; Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego
i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej;
Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach); Fanty za
fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego – zadanie miękkie;
Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do
Przedszkola Kubusia Puchatka; Próg zwalniający na ul. Ukośnej.
Połączony projekt: Modernizacja chodnika przy ul. Norwida;
Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową; Plac zabaw
między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka,
Grottgera; Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b; Zakup i
montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5.

Piaski

Staszica

400.600 zł

396.128 zł

KATEGORIA OŚWIATOWA

Jak głosować w tej kategorii?
1.Jeśli jesteś za realizacją zadań ujętych w 1 punkcie, postaw znak „X” w kratce położonej z lewej strony obok
nazwy zadania.
2. Za nieważne uznaje się:

niepostawienie znaku X,

głosy na karcie niezawierającej wypełnionych pól z danymi osoby głosującej i podpisu (na końcu
formularza),

głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania w kategorii Oświatowej,

głosy oddane przez osoby nieuprawnione.
Nazwa projektu zadania
(jeśli jesteś za realizacją zadań ujętych w 1 punkcie, postaw znak „X” w kratce położonej z
lewej strony nazwy zadania)

1

Połączony projekt: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul.
Kobylogórskiej 107; Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej
nr 21 przy ul. Taczaka 1; Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych
przy ul. Poznańskiej 23; Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV
Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kosynierów Gdyńskich 8; Montaż wiaty rowerowej
ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a.

Koszt
zadania

1.148.270 zł

KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA

Jak głosować w tej kategorii?
1.Głosowanie polega na dokonaniu wyboru jednego projektu zadania twardego oraz jednego projektu zadania
miękkiego z zamieszczonych poniżej wykazów poprzez postawienie znaku „X” w kratce położonej z lewej strony
obok nazw wybranych projektów zadań lub wyboru jednego zadania twardego albo miękkiego z zamieszczonych
poniżej wykazów poprzez postawienie znaku „X” w kratce położonej z lewej strony obok nazwy wybranego
jednego projektu zadania.
2. Za nieważne uznaje się:

głosy oddane na więcej niż jeden projekt zadania twardego w kategorii Ogólnomiejskiej,

głosy oddane na więcej niż jeden projekt zadania miękkiego w kategorii Ogólnomiejskiej,

niepostawienie znaku X w żadnej z kategorii,

głosy na karcie niezawierającej wypełnionych pól z danymi osoby głosującej i podpisu (na końcu
formularza),

głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania w kategorii
Ogólnomiejskiej,

głosy oddane przez osoby nieuprawnione.

PROJEKTY

TWARDE

Koszt
zadania

(proszę wybrać jeden projekt zadania i postawić X)
1
2
3
4

Projekt połączony: Pojemniki na odchody zwierzęce w mieście;
Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza.
Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika.
Trasa siedmiu wzgórz - trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka
rowerowa.
Park Aktywności w Parku Czechówek.

PROJEKTY

MIĘKKIE

6
7
8

Zawody ekstremalne na skateparku.

-

darmowe

519.546 zł
523.980 zł

50.000 zł

Festiwal siatkówki plażowej.
Trener osiedlowy
dla mieszkańców.

520.000 zł

Koszt
zadania

(proszę wybrać jeden projekt zadania i postawić X)
5

161.200 zł

12.000 zł
zajęcia

rekreacyjno-sportowe
50.000 zł

Smoki pływają po Warcie 2020.

50.000 zł

DANE MIESZKAŃCA (WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI)
IMIĘ:
NAZWISKO:
MIEJSCE URODZENIA:
ADRES ZAMELDOWANIA LUB ZAMIESZKANIA:
ULICA
NR DOMU

NR MIESZKANIA

IMIĘ MATKI:

IMIĘ OJCA:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Ja niżej podpisany/a wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Administratora – Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4 dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na rok 2020.
2. Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz świadomie i że są one zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej: www.gorzow.pl
w zakładce Dialog Społeczny lub https://gorzow.konsultacjejst.pl oraz na urnach do głosowania oraz że zostałem
poinformowany/a o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
4. Wiem, że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.

……………………….....................
(PODPIS)

