Karta do głosowania
na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2018 rok
Pouczenie:
1.
2.
3.
4.
5.

Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 5 do 19 października 2017r. do godz. 24:00.
Głosowanie ma charakter jawny.
W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia.
Kartę do głosowania należy złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.
Kwoty, jakie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, wynoszą odpowiednio:

jednostka pomocnicza

liczba mieszkańców zameldowanych na obszarze kwota, która może być przeznaczona na
danej jednostki pomocniczej według stanu na zadania o charakterze lokalnym dla danej
dzień 31 marca 2017 r.
jednostki pomocniczej

Dzielnica Nowe Miasto

8.504

do 255.120 zł

Dzielnica Podlesie

2.646

do 79.380 zł

Dzielnica Stare Miasto

7.584

do 227.520 zł

Sołectwo Bielany

1.899

do 56.970 zł

Sołectwo Bulowice

5.046

do 151.380 zł

Sołectwo Łęki

1.334

do 40.020 zł

Sołectwo Malec

1.361

do 40.830 zł

Sołectwo Nowa Wieś

3.374

do 101.220 zł

Sołectwo Witkowice

2.405

do 72.150 zł

Razem

34.153

do 1.024.590 zł

Zasady ważności głosu:
1.
2.

Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej jednostki pomocniczej, na terenie której
się zamieszkuje. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.
Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie
do głosowania oświadczenia.

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności głosu.
Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 1 zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania lub dokonał wyboru zadania w
obrębie jednostki pomocniczej, na terenie której nie zamieszkuje, bądź nie dokonał wyboru zadania.
Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego lub gdy dane te są nieczytelne.
Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem Gminy Kęty.
Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.
Głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Kęty lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia.
UWAGA:W przypadku oddania głosu dwa razy tzn. w wersji papierowej i elektronicznej, za ważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania w wersji
papierowej.

Lp.

Jednostka pomocnicza

1.

Dzielnica Nowe Miasto

2.

Dzielnica Nowe Miasto

3.

Dzielnica Nowe Miasto

4.

Dzielnica Nowe Miasto

5.

Dzielnica Podlesie

6.

Dzielnica Podlesie

7.

Dzielnica Podlesie

8.

Dzielnica Stare Miasto

Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania
Stworzenie strefy rozrywki dla Dzielnicy Nowe Miasto z placem
zabaw dla dzieci – okolice OSiR (KU.060.1.3.2017.EJB)
Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Nowego Miasta
(KU.060.1.4.2017.EJB)
Wykonanie chodnika przy drodze głównej na osiedlu Nad Sołą (obok
bloków 1, 2, 3, 4, 11) (KU.060.1.5.2017.EJB)
Budowa parku do street workout i parkour/Nowe Miasto
(KU.060.1.16.2017.EJB)
Doposażenie placu zabaw w SPWP nr 2 w Kętach/Podlesiu
(KU.060.1.7.2017.EJB)
Zagospodarowanie nieużytków przy budynku biblioteki w Kętach –
Podlesiu od strony ul. Żeromskiego (KU.060.1.9.2017.EJB)
Zakup lekkiego samochodu terenowego na wyposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kętach Podlesiu (KU.060.1.17.EJB)
Remont drogi gminnej przy ul. Czajki dojazd do budynków
wielorodzinnych 6 i 8/Stare Miasto, Kęty (KU.060.1.18.EJB)

Szacunkowy koszt
105 100zł
150 000 zł
203 000 zł
73 972, 20 zł
31 180 zł
15 000 zł
31 500 zł
92 000 zł

Wybór

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

9.

Dzielnica Stare Miasto

Oświetlenie ulicy/Dzielnica Stare Miasto/ulica Królowej Jadwigi
(KU.060.1.22.2017.EJB)

10.

Dzielnica Stare Miasto

Remont dachu remizy OSP Kęty (KU.060.1.23.2017.EJB)

11.

Dzielnica Stare Miasto

12.

Dzielnica Stare Miasto

13.

Dzielnica Stare Miasto

14.

Sołectwo Bielany

15.

Sołectwo Bielany

16.

Sołectwo Bielany

17.

Sołectwo Bielany

18.

Sołectwo Bulowice

19.

Sołectwo Bulowice

20.

Sołectwo Bulowice

21.

Sołectwo Łęki

22.

Sołectwo Łęki

23.

Sołectwo Malec

24.

Sołectwo Nowa Wieś

25.

Sołectwo Nowa Wieś

26.

Sołectwo Nowa Wieś

27.

Sołectwo Nowa Wieś

28.

Sołectwo Witkowice

29.

Sołectwo Witkowice

30.

Sołectwo Witkowice

numer PESEL

Wyasfaltowanie wraz z uzupełnieniem podbudowy łącznika ulic
Sobieskiego z Młodzieży Polskiej w Kętach (KU.060.1.26.2017.EJB)
Aranżacja przestrzeni Rynku i sąsiadujących ulic Krakowska,
Mickiewicza, Kościuszki (KU.060.1.28.2017.EJB)
Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością
oraz osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia z orzeczoną
niepełnosprawnością, których niepełnosprawność powstała w
dzieciństwie (KU.060.1.29.2017.EJB)
Street workout park wraz z siłownią polową/Bielany
(KU.060.1.1.2017.EJB)
Zabudowa oświetlenia ulicznego w miejscach nieoświetlonych w
Bielanach (KU.060.1.13.2017.EJB)
Budowa siłowni zewnętrznej w Bielanach (KU.060.1.14.2017.EJB)
Zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP w Bielanach w celu
lepszego zabezpieczenia Sołectwa Bielany oraz jego okolic w
zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KU.060.1.21.2017.EJB)
Remont i adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu
bojowego/Bulowice (KU.060.1.10.2017.EJB)
Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Bulowicach
(KU.060.1.11.2017.EJB)
Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe obok cmentarza w
Bulowicach (KU.060.1.30.2017.EJB)
Nawierzchnia asfaltowa na ul. Polnej w Łękach
(KU.060.1.19.2017.EJB)
Zagospodarowanie skwerów w Łękach – terenu wokół kapliczki św.
Floriana oraz terenu przy rzece (KU.060.1.24.2017.EJB)
Modernizacja amfiteatru wraz z budynkiem gospodarczym w parku
wiejskim w Malcu (KU.060.1.15.2017.EJB)
Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrowskiego w Nowej
Wsi (KU.060.1.12.2017.EJB)
Wykonanie piłkochwytu na obiekcie LKS Niwa
(KU.060.1.20.2017.EJB)
Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowej Wsi (KU.060.1.25.2017.EJB)
Doposażenie w sprzęt sportowy Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w
Nowej Wsi (KU.060.1.31.2017.EJB)
Rewitalizacja alejek i oświetlenie na cmentarzu komunalnym w
Witkowicach (KU.060.1.6.2017.EJB)
Montaż oświetlenia ul. Widokowej w Witkowicach od skrzyżowania
z ul. Podkokocie do skrzyżowania Malec, Osiek
(KU.060.1.8.2017.EJB)
Zagospodarowanie terenu pomiędzy ZS-P Witkowice a obiektami
sportowymi LKS Orzeł Witkowice wraz z remontem parkingów
przykościelnych/Sołectwo Witkowice (KU.060.1.27.2017.EJB)
Dane głosującego (wypełnić czytelnie)
imię i nazwisko

87 120 zł

☐
☐
☐
☐

99 840 zł

☐

56 000 zł

☐
☐
☐
☐

25 000 zł
99 980, 73 zł
180 000 zł

18 000 zł
38 900 zł
8 480 zł

63 000 zł

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

72 150 zł

☐

25 000 zł
75 500 zł
50 880 zł
40 000 zł
39 960 zł
40 830 zł
38 000 zł
26 000 zł
22 000 zł
15 191 zł
72 000 zł

adres zamieszkania

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Kęty, który/a ukończył/a 16 lat. Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922). 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 Urząd Gminy Kęty
z siedzibą w Kętach, Rynek 7.

…………………………………………………………………….
(data i podpis głosującego)

