
 

 
 

1

KARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ  
NA PROJEKTY OSIEDLOWE 

- BUDŻET OBYWATELSKI 2016 - 
Aby prawidłowo oddać głos należy: 

1) postawić znak „X” przy jednym wybranym projekcie osiedlowym, któremu udziela się poparcia w odpowiednim polu w 
kolumnie „Twój głos”;  

2) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL;  
3) podpisać zamieszczone na karcie oświadczenie; 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1) głos został oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem niżej wymienionego Osiedla lub przez osobę urodzoną po 

13.11.1999r. (tj. poniżej 16 roku życia); 
2) na karcie postawiono znak „X” więcej niż jeden raz lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym z wyszczególnionych 

projektów; 
3) mieszkaniec zagłosuje więcej niż jeden raz na projekty osiedlowe bez względu na formę głosowania (na karcie lub 

elektronicznie) - w takich przypadkach wszystkie oddane głosy zostają uznane za nieważne; 
4) na karcie nie wpisano imienia lub nazwiska lub adresu zamieszkania lub też numeru PESEL albo wpisano je nieczytelnie; 
5) na karcie podano błędny numer PESEL; 
6) nie złożono podpisu pod oświadczeniem; 
7) dokonano skreśleń i poprawek w kolumnie „Twój głos”; 
8) głos oddano na karcie innej  niż  określona przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

 

OSIEDLE BIELSKO POŁUDNIE 
 

 

ID 

projektu 

 

 

Tytuł / Streszczenie 

 

Lokalizacja 
Koszt 

szacunkowy* 
Twój 

głos 

7-OBB002 
 

Budowa miejsc parkingowych. Projekt dotyczy budowy około 15 
miejsc parkingowych. Zadanie polega na wyrównaniu i 
utwardzeniu terenu oraz wybrukowaniu płytami ażurowymi. Należy 
także wybudować nowy chodnik prowadzący do śmietnika. 

Teren na osiedlu mieszkaniowym 
przy ul. Widok  

70.000  

7-OBB004 Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Grażyny i 
Zegadłowicza. Doposażenie i rozbudowa istniejącego placu 
zabaw w dodatkowe elementy zwiększające jego funkcjonalność. 

Plac zabaw znajdujący się 
pomiędzy blokami przy ul. 
Zegadłowicza 7 oraz Grażyny 4. 

 
75.000  

7-OBB005 Edukacyjny ogród biocenotyczny/ Wykonanie rewitalizacji 
zieleni na terenie osiedla, przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, 
wykonanie projektu zagospodarowania z uwzględnieniem specyfiki 
miejsca i potrzeb mieszkańców. Uporządkowanie istniejącego 
drzewostanu, dodanie zieleni, ciągów komunikacyjnych, 
stworzenie miejsc rekreacyjnych, dodanie elementów małej 
architektury. Podniesienie walorów estetycznych i rekreacyjnych 
przestrzeni osiedla. 

Osiedla przy ul. Grażyny 

70.000  

7-OBB006 Remont nawierzchni sięgacza ul. Michałowicza (dojazd do ul. 
Kamińskiego). Remont nawierzchni ok. 173 mb drogi łączącej ul. 
Michałowicza z ul. Kamińskiego. Usunięcie starej nawierzchni, 
wyrównanie oraz położenie nowego, równego asfaltu. 

Sięgacz łączący ul. Michałowicza 
z ul. Kamińskiego, działka nr 414-
19. Przy budynkach ul. 
Michałowicza 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45. 

72.100  

 

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie. 

 

 

 

Prosimy wypełnić dwie strony karty do głosowania! 
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…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................……………. 
IMIĘ I NAZWISKO osoby głosującej (czytelnie) 

 

………….…………………………………………………….........................................................................................……………………………...……………………… 
ADRES ZAMIESZKANIA (czytelnie) 

 
 
Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)   

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że  mam ukończone 16 lat (najpóźniej na dzień 13.11.2015r.) oraz że jestem mieszkańcem/mieszkanką 
Bielska-Białej, a podane dane są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). 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 Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1. 

 
Data: …........… listopada 2015 r.      Podpis: ................................................................................. 

 
Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla Bielsko-Południe: 
- Aleksandrowicka nr parzyste od 32 do końca, nr nieparzyste od 39 do końca, 
- Batorego, 
- Chlebowa, 
- Czajkowskiego, 
- Grażyny, 
- Kamienicka, Kamińskiego, Karpacka nr parzyste od 2 do 80, nr nieparzyste od 47 do 53, 
Kochanowskiego, Kolista nr parzyste od 2 do 12, 
- Łukasiewicza, 
- 1 Maja nr nieparzyste od 27 do 49, Michałowicza nr nieparzyste od 1 do 105, Młyńska, 
- Oświęcimska, 
- Parkowa, Partyzantów nr parzyste od 42 do 84, nr nieparzyste od 39 do 61, plac Adama Mickiewicza, 
- Poprzeczna, 
- Reymonta, Robotnicza, 
- Ujejskiego, 
- Widok, 
- Zegadłowicza, 
- Żywieckie Przedmieście 
 
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla 

 

 


