KARTA DO GŁOSOWANIA
NA ZADANIA DO POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK
Szczegółowe informacje na
www.bo.police.pl/wnioski.html

temat

wszystkich

poniższych

wniosków

znajdują

się

na

stronie

Aby głos był ważny należy:
- wybrać dowolną liczbę zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku X w kratkach przy wybranych zadaniach,
- wpisać imię, nazwisko, adres, wiek– dane potrzebne do ewentualnego potwierdzenia autentyczności głosu (na drugiej
stronie karty),
- podpisać zawarte na karcie oświadczenie (na drugiej stronie karty).

LP. WYBÓR
1.

2.

NAZWA ZADANIA
Policki Rower Miejski

Bezpieczeństwo pieszych - montaż
mocnych lamp LED na polickich
ulicach

3.

Budowa boiska treningowego ze
sztuczną nawierzchnią o wymiarach
30x60 metrów

4.

Utworzenie terenu rekreacyjnego na
terenie Osiedla Jasienica

OPIS
Projekt zakłada stworzenie sieci złożonej z 6 stacji
rowerowych i 60 rowerów rozmieszczonych w 6 punktach
Polic. Każda bezobsługowa stacja wypożyczania powinna
być przygotowana na pomieszczenie 15 rowerów, które w
dowolnym momencie mogą zostać wypożyczone.
Projekt obejmuje: wymianę lamp sodowych na wybranych
polickich ulicach na jaśniejsze lampy LED do kwoty zadania
(ok. 100 lamp x 2 tys. zł = 200 tys. zł). Zadanie poprawi
bezpieczeństwo pieszych i ruchu drogowego (większa
widoczność).
Budowa boiska sportowo - treningowego ze sztuczną
nawierzchnią o wymiarach 30x60 metrów. Przeznaczenie:
miejsce do uprawiania rekreacji dla mieszkańców Polic,
rozbudowa bazy treningowej dla lokalnych stowarzyszeń
sportowych z wykorzystaniem dostępnych trenerów
znajdujących się na obiektach OSiR w Policach.
Wykonanie robót w zakresie oczyszczania terenu,
wykarczowanie krzaków, drzew owocowych, wywiezienie
śmieci. Wyrównanie terenu. Wykonanie kamiennego kręgu
na ognisko.

5.

Budowa placu zabaw na terenie
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Policach

Budowa placu zabaw w sąsiedztwie świetlicy szkolnej, który
zapewni możliwość bezpiecznego spędzania czasu przez
dzieci. Wpłynie także na wzrost miejsc rekreacji na terenie
szkoły i gminy. Lokalizacja umożliwia dostęp do placu po
zakończeniu zajęć szkolnych. Teren jest odpowiednio
zabezpieczony, znajduje się w obszarze ogrodzenia szkoły.

6.

Budowa miasteczka rowerowego
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Policach

Budowa "Miasteczka rowerowego" dla dzieci i młodzieży
służącego do ćwiczenia poruszania się rowerem po drogach.

Wyposażenie terenu w urządzenia
sportowe w Parku Staromiejskim
przy ul. Mazurskiej

Montaż urządzeń sportowych do ćwiczeń na otwartym terenie
w Parku Staromiejskim z przeznaczeniem dla polickich
juniorów i seniorów.

7.

8.

9.

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Modernizacja placu zabaw w Policach przy
ul. Niedziałkowskiego 12.
Niedziałkowskiego 12

Rowerowe miasteczko - "Mali
cykliści"

Jednym z zadań wychowawczych przedszkola jest
zaznajomienie dzieci z zasadami ruchu drogowego i
bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz przyzwyczajenie
dzieci do przebywania na świeżym powietrzu. Jazda na
rowerze jest jedną z ulubionych aktywności fizycznych,
dlatego ważne jest przygotowanie do prawidłowego i
rozważnego udziału w ruchu drogowym.
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Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy kompleksie
sportowym "Orlik" w Tanowie

Stworzenie terenu rekreacyjnego, z zadaszoną sceną i
utwardzonym polbrukiem podłożem, zainstalowanie ławek
oraz skomponowanie z zielenią i małą architekturą ogrodową.
Miejsce to służyłoby celom integracyjnym mieszkańców i
organizacjom pozarządowym działającym na terenie
sołectwa. W zimie możliwe byłoby wykorzystanie
utwardzonej nawierzchni na lodowisko.

11.

Przebudowa i remont świetlicy
wiejskiej (Pilchowo)

Remont toalet polegający na zmianie lokalizacji toalety
damskiej wraz z dostosowaniem jej na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Uzyskana przestrzeń dotychczasowej
toalety damskiej po przebudowie, byłaby dostosowana do
nowej, obecnie brakującej, funkcjonalności kuchennej.

12.

Wykonanie placu zabaw i miejsca do
grillowania (Siedlice)

Montaż urządzeń metalowych (wieża, zjeżdżalnia, ścianka
wspinaczkowa, wejście liniowe), piaskownica, huśtawka
wa.gowa, kosze na śmieci, ławki, krąg murowany na ognisko
z ławkami wokół. Teren placu zabaw ogrodzony.

13.

Kompleks rekreacyjny w
miejscowości Niekłończyca. Budowa
siłowni plenerowej wraz z
doposażeniem placu zabaw.

Projekt: Kompleks rekreacyjny w Niekłończycy. Powstanie
siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw. Zakup
urządzeń wraz z montażem.

Budowa siłowni plenerowej i
doposażenie placu zabaw
(Trzeszczyn)

Siłownia plenerowa przy świetlicy w Trzeszczynie: twister,
steper, wioślarz, prasa nożna, orbitek, rower oraz doposażenie
placu zabaw w tablice edukacyjne, tor przeszkód, huśtawkę
podwójną.

Do-oświetlenie ulic w Trzebieży

Do - oświetlenie ulic Słonecznej, Dolnej, Bocznej oraz
Osadników w sołectwie Trzebież.

Być jak Radwańska - projekt
budowy kortu tenisowego w
kompleksie sportowym przy ul.
Siedleckiej

Zadanie polega na budowie ziemnego kortu tenisowego,
który umożliwi prowadzenie zajęć nauki gry w tenisa dla
dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Police oraz
rekreację ruchową pozostałych mieszkańców gminy Police.

Budowa nowoczesnego placu zabaw
w Parku Staromiejskim w Policach

Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw w Parku
Staromiejskim jako kolejny etap rewitalizacji i zwiększenia
atrakcyjności osiedla Stare Miasto. Taka inwestycja o
podłożu rekreacyjno - edukacyjnym da najmłodszym
mieszkańcom zwłaszcza naszej części miasta możliwość
spędzenia czasu wolnego w miejscu przyjaznym dzieciom.

10.

14.

15.

16.

17.

WAŻNE!
- jedna osoba może oddać tylko jedną kartę (w jakikolwiek sposób – osobiście, pocztą, e-mailem lub przez
formularz na stronie internetowej). W przypadku oddania kilku kart, wszystkie głosy tej osoby będą nieważne,
- kartę należy złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego lub w trakcie dyżurów w świetlicach osiedlowych
i sołeckich (harmonogram dyżurów znajduje się na stronie internetowej www.bo.police.pl)
- niewypełnienie danych na karcie spowoduje nieważność głosu.
Imię i nazwisko osoby głosującej:……………………………………………………..
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………

Wiek……….

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Police, który/a ukończył/a 16 lat, i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014
poz.1662). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i
ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Polic, z siedzibą w Policach, ul. Stefana Batorego 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo
weryfikacji poprawności wpisanych danych.

……………………………….
Data oraz podpis

strona 2/2

