Załącznik Nr 4 do Regulaminu

KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców Kielc, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat,
na zadania do budżetu obywatelskiego na 2018 rok
Imię i nazwisko osoby głosującej (czytelnie)………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (czytelnie): ulica ……………….…………………………………. nr domu……… nr lokalu………
miejscowość ……………………………………….. kod pocztowy …………………..

Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos tj. wypełnić tylko jedną Kartę do głosowania albo
formularz dostępny na stronie: Budżet obywatelski - Idea Kielce pod adresem internetowym www.budzetobywatelski.kielce.eu.
Aby prawidłowo oddać głos należy ZAKREŚLIĆ MAKSYMALNIE 1 ZADANIE DUŻE ORAZ MAKSYMALNIE 3
ZADANIA MAŁE z listy zadań dopuszczonych do głosowania, poprzez POSTAWIENIE KRZYŻYKA NA UNIKALNYM
IDENTYFIKATORZE ZADANIA, a także wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL i podpisać zawarte na
karcie oświadczenie.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) mieszkaniec oddał już jeden ważny głos (za pośrednictwem Karty do głosowania albo formularza dostępnego na stronie:
Budżet obywatelski - Idea Kielce pod adresem internetowym www.budzetobywatelski.kielce.eu),
2) wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub numer PESEL są nieczytelne,
3) zaznaczono więcej niż 1 zadanie duże lub więcej niż 3 zadania małe,
4) numer PESEL jest niepoprawny,
5) karta wraz z oświadczeniem nie została podpisana.

ZADANIA DUŻE
(MAX 1 ZADANIE)
D01
D09
D02
D10
D03
D11
D04
D12
D05
D13
D06
D07
D08

M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08

ZADANIA MAŁE
(MAX 3 ZADANIA)
M09
M17
M10
M18
M11
M19
M12
M20
M13
M21
M14
M22
M15
M23
M16
M24

M25
M26
M27
M28
M29

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w Karcie do głosowania, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Kielce, są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym. Jestem również świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania
nieprawdziwych oświadczeń.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce.
Wiem, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce oraz że mam prawo kontroli
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych
jest Prezydent Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.

Data i podpis ………………………..……………………………………………………………………

Zadania dopuszczone do głosowania:
Zadania duże:
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10

D11
D12
D13

Plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko, skwerek wypoczynku - zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i kompleksowa rewitalizacja
zieleni osiedla Czarnów.
Trasa dla rolkarzy
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 25 w Kielcach
Zespół boisk sportowych wraz Z Siłownią Zewnętrzną I Strefą Street Workout Przy ZSE W Kielcach
Boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego
Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w celu zorganizowania siłowni wewnętrznej, ogólnodostępnej, całorocznej wraz z zapleczem
i szatnią w ZSO nr 6 w Kielcach
"Nasza Mała Ojczyzna - Nasza Szkoła, Nasze Osiedle" - modernizacja bieżni, placu apelowego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach
Inteligentne miejskie ławki solarne
Przebudowa ciągów pieszych od ul. Jesionowej wzdłuż Bukowa 6 Marszałkowska 34 chodnik przed Bukowa 6. Wykonanie oświetlenia
ulicznego parkingowego ze zwiększeniem ilości lamp od ul. Jesionowej Bukowej wzdłuż Marszałkowskiej 34 Bukowej 6. Rekultywacja
zieleni wokół w/w budynków. Montaż ławek, koszy na śmieci.
Budowa wielofunkcyjnego boiska do uprawiania sportów plażowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
"Międzyszkolny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Uroczysko" przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego i V Liceum
Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowkiej
Rowerowa rewolucja!

Zadania małe:
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach
Budowa placu o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie pomiędzy ulicami Karczówkowską, Jagiellońską i Kamińskiego
wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń.
Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu
handlowego przy ul. Kryształowej 4A-G
Budowa placu o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej przy ul. Szczygla wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier
planszowych oraz zieleń.
Zabudowa małej architektury - ścieżka zdrowia - plac zabaw na powierzchni poliuretanowej.
"Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach „Więcej ruchu dla maluchów – profilaktyka otyłości
wśród dzieci”"
Budowa w pełni wyposażonego boiska do siatkówki plażowej ze stałymi słupkami, piaszczystej nawierzchni, zdejmowaną siatką,
ogrodzonego siatką wysokości 3,5m, wymiary ogrodzenia 25m x 15m z zamykaną bramą wejściową
Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych w jednym kompleksie
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności parkingu szkolnego oraz chodników wokół budynku ZSO Nr 8 w Kielcach
Chodnik (wąski 1,10 m szer.) biegnący przez działkę nr 945 przy ul. Klonowej, prowadzący nad kielecki zalew
Ekologiczny drewniany plac zabaw dla dzieci
Placyk "Kubusia" dla Naszych Milusińskich
Boisko do streetballa dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Słabosłyszących i Niesłyszących
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 16, ul. Nowy Świat 34 w Kielcach
Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSO nr 6 w Kielcach
Doposażenie infrastruktury ogólnodostępnych boisk znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach budowa trybun dla kibiców oraz montaż ławeczek i koszy na śmieci
OGRÓD ZABAWY - Rewitalizacja Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 43.
Modernizacja: 1. placu zabaw; 2. istniejącego chodnika; 3; Furtka i wejście od strony Romualda; na terenie Przedszkola Samorządowego
nr 33 w Kielcach, ul. Romualda 6
Zamknij oczy: zobacz Kielce - mapy w 6 punktach miasta dostępne nie tylko dla widzących
Rozbudowa Sali koncertowej na Bazie Zbożowej
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna
Budowa sieci monitoringu przy ulicach: Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska
Siłownia na powietrzu - Aleja Legionów 4
Kreatywna strefa zabawy i nauki na Barwinku
Dziecięcy ogród marzeń - budowa i modernizacja placu zabaw dla wszystkich dzieci przedszkolnych i mieszkańców osiedla Uroczysko
przy Przedszkolu Samorządowym nr 35
Nowe Miejsca Parkingowe Ślichowice I
ZIELONE SERCE CZARNOWA – I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły PARK DLA
CZARNOWA (pomiędzy ulicą Piekoszowską i Mieszka I)
Sąsiedzka strefa wypoczynku Słoneczne i Bocianek - grill i zabawa
Mini - Park - Uroczysko

