KARTA DO GŁOSOWANIA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PYZDRY
NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
POWIATU WRZESIŃSKIEGO W 2019 r.
Każdy mieszkaniec gminy Pyzdry, który ukończył 18 lat, może w terminie od 16 października 2018 r.
do 06 listopada 2018 r. oddać tylko jeden głos (tj. wypełnić tylko jedną kartę do głosowania) na jedną
z propozycji zadań przyjętych do poddania konsultacjom społecznym z terenu gminy, której jest mieszkańcem.
Aby głos był ważny należy:
- wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X”,
- wpisać imię, nazwisko, adres, nr PESEL – dane niezbędne do potwierdzenia autentyczności oddanego
głosu,
- wypełnić kartę w sposób czytelny,
- złożyć własnoręczny podpis.
Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, przez osoby nieuprawnione, niezawierające wymaganych
danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w Kancelarii Starostwa Powiatowego
we Wrześni, ul. Chopina 10 lub w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach w godzinach pracy urzędów. Wypełnioną
kartę można przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie
do 6 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Propozycje zadań dla Gminy Pyzdry
Głos oddajemy wpisując znak „X” w kwadracie tylko przy jednej pozycji w kolumnie „wybór”
NAZWA ZADANIA

Zielona siłownia

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym
zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno- siłowych bez
względu na stopień sprawności fizycznej. Projekt zakłada opracowanie
dokumentacji projektowej, transport i przygotowanie gruntu pod montaż
urządzeń oraz montaż wyposażenia do ćwiczeń. Planuje się także
nasadzenie roślin zielonych. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy wsi
Pietrzyków oraz okolicznych miejscowości z gminy Pyzdry.

SZACUNKOWY
KOSZT

WYBÓR

24 999,75 zł

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Budowa strefy sportowej
w miejscowości Pietrzyków”.

Edukacyjny park rozrywki

Park miałby zostać wykonany przy budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Pietrzykowie. W strefie edukacyjnej powstanie ścieżka
sensoryczna, przy której zamontowane zostaną tablice edukacyjne m.in.
tuba do rozmawiania, miarka wzrostu, ścianka muzyczna. W strefie
rekreacyjnej znajdzie się Maxi domek z różnymi elementami ruchomymi
rozwijającymi wyobraźnię oraz piaskownica. W strefie ekologicznej
zamontowane zostaną ekologiczny sklepik z tablicą do rysowania,
pojemniki do segregacji śmieci, ławeczki oraz zasadzone zostaną drzewa
i krzewy. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy wsi Pietrzyków
oraz okolicznych miejscowości z gminy Pyzdry

24 999,75 zł

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Budowa edukacyjnego parku
rozrywki w miejscowości Pietrzyków”.

Rozbudowa placu zabaw
pn. "Kubuś"

Zostaną zdemontowane stare urządzenia i zamontowane nowe
wg opracowanego projektu, który uwzględniać będzie obowiązujące
przepisy i wymogi. Zadanie jest skierowane dla dzieci w wieku od 1 do 14
lat. Przewidziana liczba korzystających to około 300 dzieci z terenu miasta
Pyzdry.

24 997,66 zł

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Budowa miejsca rekreacji
w miejscowości Pyzdry”.
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Stworzenie
miejsca
rekreacji
w
Dolnych
Grądach - zakup obiektów
małej infrastruktury

Propozycja dotyczy zakupu drewnianych mebli ogrodowych (altany,
ławek, huśtawek, krzeseł oraz stołów), które mają służyć mieszkańcom
podczas organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze
społecznym. Zakup wyposażenia przyczynić ma się do uatrakcyjnienia
terenu oraz służyć pogłębieniu działań integracyjnych lokalnej
społeczności.

24 477,00 zł

Nazwa zadania do budżetu na 2019 r.: „Budowa strefy rekreacyjnej
w miejscowości Dolne Grądy”.

Dane osoby głosującej
Imię i nazwisko
PESEL
Adres
(ulica, nr domu, miejscowość,
kod pocztowy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
procedury budżetu obywatelskiego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl) w zakładce Starostwo Powiatowe we Wrześni/
Ochrona danych osobowych.
Oświadczam, iż :
 jestem osobą uprawnioną do głosowania na propozycję zadania do budżetu obywatelskiego, tj. jestem
mieszkańcem powiatu wrzesińskiego, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat
i mieszkam na terenie gminy, której dotyczy propozycja zadania;
 wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

………….………………………………
podpis głosującego
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