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

Okręg Lp. Nazwa zadania GŁOSUJĘ

5 1 Likwidacja trzech schodków oraz remont chodnika na ulicy Batorego

5 2 Winiarska Zielona Góra - nasadzenia winorośli w okręgu nr 5

5 3 Leśne rowerowe szaleństwo - BMX TOR/PUMPTRACK 4 Żywioły

5 4 Budowa strefy odpoczynku dla mieszkańców wraz z mini tężnią "Bachusowy Zakątek"

5 5 Budowa siłowni zewnętrznej "pod chmurką" na osiedlu Winnica

5 6 Wymiana posadzki ciągu pieszego przy ul. Akacjowej 11-13-15 na działce 48/26 obręb 18

5 7 Modernizacja drogi na Osiedlu "Na Olimpie" (od lecznicy dla zwierząt "Amicus" do boiska Orlik)

5 8 Zagospodarowanie lasku sosnowego przy Orliku na Osiedlu "Na Olimpie" w formie osiedlowego parku

5 9 Zielone przystanki w centrum miasta

5 10 Muzyczny skwer

5 11 City Tree - ekran z mszaków absorbujący smog i zanieczyszczenia. 

5 12 Modernizacja chodników przy blokach mieszkalnych ul. Batorego 128 (Dawne os. Ogrodnictwo)

5 13 Zagospodarowanie parkingu na trawie przy nowym odcinku drogi przy ul. Mechaników i kawałek przy Konstruktorów

5 14 Stacja wypożyczalni rowerów miejskich na rejonie Lisiej/Aglomeracyjna 

5 15 Stacja wypożyczalni rowerów miejskich na ul. Anny Jagiellonki 

5 16 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej

5 17 Remont chodników na osiedlu Zastalowskim

5 18 Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna

5 19 "Sala Szeptów" - Remont piwnicy winiarskiej przy ulicy Sowińskiego 3 

5 20 Dawna tłocznia win przy ul. Wrocławskiej - remont dachu

5 21 Odnowienie pola do gry w piłkę nożną na osiedlu Winnica

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 V

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 


