
Wyboru dokonujesz stawiając X obok zadania w kolumnie "GŁOSUJĘ".

Okręg Lp. Nazwa zadania GŁOSUJĘ

1 1 Dzieci projektują własny plac zabaw

1 2 Podglądacz ptaków - platforma birdwatchingowa [Jez. Cegielni]

1 3 Winiarska Zielona Góra - nasadzenia winorośli w okręgu nr 1

1 4 Zabezpieczenie osuwającej się skarpy

1 5 Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom 

1 6 Uspokojenie ruchu samochodowego na Osiedlu Przyjaźni

1 7 Stacja wypożyczalni rowerów miejskich przy ul. Francuskiej

1 8 Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego na cele rekreacyjne

1 9  II etap zagospodarowania terenu zielonego na działce nr 138/14 przy ul. Rydza Śmigłego

1 10
Budowa siłowni na wolnym powietrzu z elementami placu zabaw, w trawiastej części wraz z rewitalizacją i 

monitoringiem terenu całej działki nr 710, obręb nr 25, przy ul. Józefa chełmińskiego.

1 11 Opracowanie map do biegów na orientację, obejmującej lasy w zachodniej części miasta

1 12 Budowa i prowadzenie "alternatywnego" placu zabaw nad Złotą Łączką

1 13
Remont chodnika - wymiana nawierzchni na kostkę "polbruk". Ul. Słowacka (od ul. Stefana Wyszyńskiego do 

ul. Francuska - po stronie Zespołu Szkół Ekologicznych; dz. 415, adm. Biuro Zarządzania Drogami UM

PROSIMY O WYPEŁNIENIE DANYCH DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..

Miejsce urodzenia: ………………………………………………………….

PESEL: ………………………………………………………………………………

Adres zameldowania: ……………………………………………………………

……………………………………………………

                                                                                                                                         Czytelny podpis

……………………………………………………

                                                                                                                                         Czytelny podpis

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. 

Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra w celu głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019. Podaję dane osobowe dobrowolnie i 

oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

BUDŻET OBYWATELSKI 2019

Lista nr 2 ZADANIA OKRĘGOWE - OKRĘG I

Karta do głosowania 

Spośród propozycji Zadanań Okręgowych wybierz maksymalnie 3, które są dla Ciebie najważniejsze. 

UWAGA! Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy w 2018r. kończą 13 lat.                                                                                                                                                

Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zameldowane czasowo lub na stałe w mieście Zielona Góra 


