BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Lista nr 2 ZADANIA OKRĘGOWE - OKRĘG II
Karta do głosowania
Spośród 14 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
24h elektroniczny dostęp do toalet obok amfiteatru
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Wykonanie ostatniego etapu remonu chodnika. Zakończenie remontu nawierzchni chodnika od ul. Tadeusza
Zawadzkiego "Zośki" 10-12 do wejścia do szkoły Gimnazjum nr 2. Działka nr 28/2, 45, 38/14, 31/1, obręb 26

2
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Rozbudowa skansenu w Parku Kolei Szprotawskiej: zavytkowy rozjazd dwustronny z konotopu oraz galeria
dla mieszkańców

2

12

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji terenu przy ul. Długiej nr. 24,26,28,30

2
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Przyjazna Zachodnia! Komfort i bezpieczeństwo

2
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Budowa placu zabaw między budynkami mieszkalnymi ul. Ogrodowa 5A ul Ogrodowa 7

Oświetlenie ścieżek poniżej amfiteatru w kierunku Botanicznej/ronda Zesłańców Sybiru i za Ogrodem
Botanicznym dl biegaczy/rolkarzy/nart biegowych zimą
Działka nr 289/7 ul. 1 maja (od strony zespołu garażowego) - "Budowa parkingu dla samochodów
osobowych (25-30 stanowisk)
Działka nr 177/4 ul. Powstańców Warszawy dojazd do ulicy Wiśniowej (od strony stacji ZWiK Zielona Góra).
Budowa parkingu dla samochodów osobowych równolegle do osi jezdni (około 20 stanowisk)
Działka nr 168 ul. Leopolda Okulickiego (od strony "Kaczego Dołu" - modernizacja parkingu dla
samochodów osobowych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym; modernizacja ulicy Leopolda
Okulickiego z oznakowaniem miejsc postojowych równoległych do osi jezdni (jezdnia jednokierunkowa do
ulicy Armii Krajowej)
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" w celu stworzenia placu
zabaw i miejsca do rekreacji
Remont ciągu pieszego - wymiana nawierzchni na kostkę betonową przy budynkach ul. Anieli Krzywoń od
strony "Konfimu". Działka nr 36, obręb 26.
Zagospodarowanie terenu z wykonaniem odwodnienia. Działka nr 123/69 sąsiadująca z nieruchomością przy
ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 57,59
Dojście do przedszkola i szkoły. Remont ciągu pieszego - wymiana nawierzchni na kostkę betonową.
Działka nr 123/25, obręb 26

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

