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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 KOMOROWICE KRAKOWSKIE 
 

 

ID 

projektu 

 

 

Tytuł / Streszczenie Lokalizacja 
Koszt 

szacunkowy* 
Twój 

głos 

14-OBB 
001 
 

Urządzenia sportowe - siłownia zewnętrzna. Proponuje się zamontowanie 
urządzeń sportowych takich jak: stół do ping - ponga, siłownia zewnętrzna oraz 
zagospodarowanie terenu wokół w: ławki, kosze na śmieci oraz wykonać 
specjalną nawierzchnię pod urządzeniami. Z odremontowanego parku i sprzętu 
w nim znajdującego się będą korzystali wszyscy mieszkańcy. 

Park obok Kościoła pw. 
św. Jana Chrzciciela 

 

 

60.000  

14-OBB 
002 

Budowa chodnika na ulicy Barkowskiej. Realizacja tego projektu rozwiąże 
czynniki bezpieczeństwa i ułatwi poruszanie się pieszych po ulicy, a kierowcom 
zapewni komfort jazdy. Budowa chodnika jest niezbędna i konieczna, gdyż tą 
ulicą poruszają się dzieci do szkoły i z powrotem, korzystają z niej osoby 
starsze.  

Chodnik na ul. 
Barkowskiej od parkingu 
zakładu fryzjerskiego na 
ul. Barkowskiej w 
kierunku ul. Bystrej. 

 

 

75.000 

 
 

14-OBB 
003 

"Czytaj bez przeszkód - słuchaj w każdym miejscu" - projekt dotyczący 
zakupu książek z dużą czcionką i audiobooków dla biblioteki w 
Komorowicach Kr. - filii Książnicy Beskidzkiej. Realizacja projektu zakupu 
książek z serii "Duże litery" i audiobooków rozwiąże problem ludzi z dysfunkcją 
wzrokową, którzy "kochają" czytać. Sprawi, że biblioteka stanie się nowoczesna, 
przyjazna, bliższa życiu. Uatrakcyjni ofertę dla czytających w fotelu i tych, którzy 
słuchają, jak inni czytają jadąc samochodem bądź wykonując prace domowe. 

Filia Książnicy 
Beskidzkiej 

 

 

 

15.000  

 

*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 Komorowice Krakowskie: 
- Architektów nr parzyste od 2 do końca, nr nieparzyste od 67 do końca, 
- Bagażowa, Barkowska wszystkie nr parzyste, nr nieparzyste od 1 do 251e, Bestwińska, Boczna, 
Borowików, Bliźniacza, Braterska, Budrysów, Bystra, 
- Cegielniana nr nieparzyste od 53 do końca, Ceramiczna wszystkie nr nieparzyste, św. Jana Chrzciciela, 
Chłopska, Cybernetyków, Czarna, Czereśniowa, Czorsztyńska, 
- Daszyńskiego, Dragonów, Drobna, Dumna, Dusznicka, 
- Finałowa, Fizylierów, Fredry, 
- Garncarska, Gliwicka, Gładka, Groblowa, Groszkowa, Gwardzistów, 
- Hałcnowska nr parzyste od 2 do 162b, nr nieparzyste od 1 do 159, 
- Inżynierska, 
- Jasna Rola, Jęczmienna, 
- Kaletnicza, Kamieniarzy, Kirasjerów, Komorowicka nr nieparzyste od 127 do końca, nr parzyste od 182 
do końca, Koniczynki, Kromparecka, 
- Lansjerów, Laurowa, 
- Maślaków, Mazańcowicka nr nieparzyste od 1 do 7, nr parzyste od 2 do 8, Młynówka,Muchomorów, 
- Na Fermie, Napędowa, Na Stawach, Niepodległości 54, 
- Odrowąża, Olimpijska, Ostowa, 
- plac Józefa Niemczyka, Przeciętna nr parzyste od 90 do końca, nr nieparzyste od 91 do końca, Przyległa, 
- Rakietowa, Rodziewiczówny, Romańska, Rondo, Rybacka, 
- Samodzielna, Samotna, Sejmowa, Serenady, Siostrzana, Stażystów, Syreny, Syrokomli, Szwoleżerów, 
- Śliska, Światowida, Świtezianki, 
- Taksówkarzy, Trawiasta, 
- Ułanów, 
- Wajdeloty, Wąska, Wernyhory, 
- Za Kuźnią, 
- Żabiniec, Żeglarska, Żeńców 
 
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla. 


