BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Lista nr 2 ZADANIA OKRĘGOWE - OKRĘG V
Karta do głosowania
Spośród 22 propozycji Dużych Projektów wybierz maksymalnie 1, który jest dla Ciebie najważniejszy.
Wyboru dokonujesz stawiając X obok zadania w kolumnie "GŁOSUJĘ.

Okręg Lp.

GŁOSUJĘ

Nazwa zadania

5

1

Maszyna revendingowa

5

2

Budowa zejścia z ul. Obywatelskiej do ul. Źródlanej wraz ze zjazdem dla wózków dziecięcych i
niepełnosprawnych wzdłuż szeregowców mieszczących się przy ul. Rusałki

5

3

Budowa parkingu na osiedlu Na Olimpie

5

4

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w rejonie obiektów MOSiR

5

5

Remont i przebudowa ul. Ludowej na odcinku Źródlana- Harcerska

5

6

Modernizacja drogi na osiedlu Na Olimpie

5

7

Doświetlenie przejść dla pieszych

5

8

Wymiana posadzki ciagu pieszego przy ul. Akacjowej 11-13-15 na działce 48/26 obręb 18

5

9

Zagospodarowanie pasa zieleni między ul. S.Batorego a blokali osiedla Na Olimpie

5

10

Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Lipowej

5

11

Sprytne ławki z czujnikiem smogu, darmowym internetem, panelem solarnym, stojakami dla rowerów i
ładowarkami do telefonów. Edycja 2.0. - zamontowanie w okręgu kilku ławek solarnych

5

12

Remont chodników na osiedlu zastalowskim

5

13

"W zdrowym ciele zdrowy duch" Outdoor Fitness Park darmowa siłownia zewnętrzna w centrum miasta dla
wszystkich mieszkańców

5

14

Kolorowe klomby na starówce

5

15

Pomnik Winiarki Emmy - rekonstrukcja

5

16

Plac zabaw - koło Ratusza "Bachusowy zakątek"

5

17

Przywrócenie alei lipowej przy ul. Bankowej - likwidacja miejsc postojowych

5

18

Obsadzenie drzewami ul. Batorego i Trasy Północnej (pasy drogowe) - likwidacja ścieżki rowerowej

5

19

ZIELONOGÓRSKA ALEJA GWIAZD - jako uhonorowywanie najwybitniejszych zielonogórzan, sportowców,
artystów, postaci od czasów powojennej Polski poprzez umieszczenie na mosiężnym odlewie w kształcie
gwiazdy/winogrona dokonania, podpisu i odcisku dłoni.

5

20

Realizacja miejsc parkingowych od strony oficyny przy numerach Kupiecka 38/40 Upiększy to wygląd
centrum miasta od strony Filharmonii. Estetyka jest ważna

5

21

Remont ul. Boh. Westerplatte 44-50

5

22

Renowacja i naprawa historycznych drzwi w miejskich kamienicach

UWAGA! Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 13 lat.
Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zameldowane czasowo lub na stałe w mieście Zielona Góra
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..
Nazwisko rodowe matki ………………………………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………

……………………………………………………
Czytelny podpis
*Jednocześnie składając niniejszy wniosek oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim 2018 miasta Zielona Góra (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 5
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.poz 922 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych
jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
……………………………………………………
Czytelny podpis

