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

Okręg Lp. Nazwa zadania GŁOSUJĘ

2 1 Pracownia kodowania w Zielonogórskim Ośrodku Kultury

2 2 Wypoczynkowa Piast-Polana. Ulepszmy jej funkcję

2 3 Budowa placu zabaw

2 4 Stacja wypożyczalni rowerów miejskich na Osiedlu Piastowskim 

2 5  Stacja wypożyczalni rowerów miejskich przy ul. Łużyckiej w okolicy "Kaczego dołu"

2 6
Wykonanie ostatniego etapu remontu 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 7
Dojście do przedszkola i szkoły. Remont ciągu pieszego - wymiana nawierzchni na kostkę betonową Działka Nr 

123/25, obręb 26

2 8
Remont ciągu pieszego - wymiana nawierzchni na kostkę betonową przy budynkach ul. Anieli Krzywoń od strony 

"Konfinu" Działka Nr 36, obręb 26

2 9 Historyczne otoczenie zabytkowego wiaduktu nad "Zieloną Strzałą"

2 10 Siłownia pod chmurką dla seniorów i prąd dla skansenu kolei szprotawskiej

2 11 Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej

2 12 Obsadzenie krzewami lub drzewami południowej części ulicy Jaskółczej (od skrzyżowania z ul. Ogrodową)

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 II

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 


