
Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego  

w Gminie Mirosławiec na 2017 rok 

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………… 

PESEL:………………………………. 

Zasady ważności głosu: 
1. Aby  głos  był  ważny  należy wybrać  min. jedno zadanie  z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania,  

       maksymalnie po 1 zadaniu z każdej z grupy zadań. 

2.    Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1. Na  karcie  do  głosowania  nie  podano  danych osobowych głosującego ( imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,  

nr pesel), 

2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 2 zadań z listy zadań zamieszczonych na karcie do 

głosowania lub wybrał więcej niż 1 zadanie z jednej grupy zadań. 

3.    Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania. 

Zadanie do 35 tys. zł dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec  

Lp. Nazwa/tytuł zadania  koszt Wybór 

1 „Modernizacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Mirosławcu 

poprzez wymianę bramek na przenośne, aluminiowe wraz                                    

z zakupem traktora ogrodowego do koszenia, samojezdnego wózka do 

podlewania oraz uzupełnienia ubytków trawy, co wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa  i warunków do rozgrywania zawodów sportowych oraz 

podniesie funkcjonalność boiska podczas imprez kulturalnych” 

 35.000 zł 

□ 

2 „Przebudowa chodnika we wsi Piecnik”  35.000 zł 

□ 
3 

  
„Wykonanie betonowych siedzisk z drewnianymi elementami przy 

placu zabaw wraz z utwardzeniami w Mirosławcu Górnym” 
 35.000 zł 

□ 
Zadanie do 20 tys. zł dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec  

Lp. Nazwa/tytuł zadania  koszt Wybór 

1    

 
2   

 
Zadanie do 20 tys. zł dla miejscowości wiejskich z Gminy i Miasta Mirosławiec  

z wyłączeniem Mirosławca Górnego 

Lp. Nazwa/tytuł zadania  koszt Wybór 

 

 

1 

 

„Siłownia przy boisku w Hankach” 
  

 20.000 zł □ 
 

 

2 

 

„Nasz cudowny ogród z altaną w Łowiczu Wałeckim” 
  

 20.000 zł □ 
 
3 
  

„Atrakcyjne, gościnne i integracyjne miejsce spotkań za świetlicą dla 

mieszkańców na świeżym powietrzu na każdą porę roku                                              

w Bronikowie”   

  

 20.000 zł □ 
 
4 

„Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness na terenie boiska przy 

szkole w Piecniku” 
   

 20.000 zł □ 
 
5 

„Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej na plaży przy jeziorze 

Bytyń Wielki w miejscowości Próchnowo” 
   

 20.000 zł □ 
 

 


