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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 LESZCZYNY 
 

ID 

projektu 

 

Tytuł / Streszczenie Lokalizacja 
Koszt 

szacunko-

wy* 

Twój 

głos 

17-OBB 

001 

 

Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż bloku 123 przy ul. Żywieckiej 
oraz zainstalowanie ławeczek przy istniejących huśtawkach dla dzieci 
z osiedla. Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż bloku przy ul. Żywieckiej 
123 oraz zainstalowanie ławek przy istniejących huśtawkach dla dzieci. 

Wg planu sytuacyjnego Osiedla. 

48.000  

17-OBB 

002 
Wykonanie chodnika w ul. Bolesława Śmiałego w Bielsku-Białej. 
Projekt zakłada wykonanie chodnika po lewej stronie ul. Bolesława 
Śmiałego, idąc w górę od ul. Jaśminowej w kierunku ul. Łęgowej 

ul. Bolesława Śmiałego od 
skrzyżowania z ul. Jaśminową do 
skrzyżowania z ul. Łęgową. 

74.000 

  

17-OBB 

003 
Budowa chodnika na ul. Źródlanej od ul. Szczęśliwej do ul. 
Langiewicza. Projekt przewiduje wykonanie chodnika umożliwiającego 
bezpieczne przejście do przystanku autobusowego na ulicy Źródlanej. 

ul. Źródlana pomiędzy ulicą 
Szczęśliwą a ul. Langiewicza 75.000 

  

17-OBB 

004 
Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Orzechowej w Bielsku-Białej. 
Projekt zakłada remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Orzechowej 
 

ul. Orzechowa /sięgacz/ wzdłuż 
budynków 7, 7A, 7B, 9, 9B łączący 
ul. Orzechową i ul. Żywiecką 

75.000 

  

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

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................……………. 
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: ................................................................................. 
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Wykaz ulic wchodzących w skład Osiedla Leszczyny: 
- Akademii Umiejętności nr parzyste od 70 do 76, 
- Bacówka, Bardowskiego, Barska, Basztowa, Beskidzka, Błękitna, Bracka, 
gen. Bora-Komorowskiego, 
- Chmurna, 
- Dobra wszystkie nr parzyste i nieparzyste od nr 1 do 21, Dojazdowa, Dunikowskiego nr parzyste od 18 
do końca, nr nieparzyste od 53 do końca, 
- Gałczyńskiego nr parzyste od 2a do końca, nr nieparzyste od 19 do końca, Góralska, Górska nr parzyste 
od 2 do 18, nr nieparzyste od 1 do 17, 
- Jaśminowa, Jeździecka, 
- Kasprowicza, Konna, Koszykowa, Kościuszki, Kukułek, 
- Langiewicza nr parzyste od 2 do 18, Leszczyńska, Letnia, 
- Łagodna nr parzyste od 2 do 6, Łęgowa, 
- Majowa nr parzyste od 2 do 10, Miernicza nr parzyste od 2 do 128, nr nieparzyste od 1 do 49, Miodowa, 
Morska, 
- Niemcewicza, Nowa, 
- Orzechowa, Osadnicza nr parzyste od 22 do końca, nr nieparzyste od 15 do końca, 
- Partyzantów nr nieparzysty 117, Pawia, Piękna, Płaska, Poniatowskiego wszystkie nr parzyste, nr 
nieparzyste od 1 do 17, Prusa nr parzyste od 10 do końca, nr nieparzyste od 17 do końca, Pod Stokiem, 
- Sąsiedzka, Sempołowskiej nr parzyste od 54 do końca, nr nieparzyste od 47 do końca, Sielska, 
Składowa, Skromna, Straconki, Szczęśliwa, 
- Bolesława Śmiałego, 
- Turystyczna, 
- Ukryta, 
- Wczasowa nr nieparzyste od 1 do 115, Wiejska nr parzyste od 8 do końca, nr nieparzyste od 7 do końca, 
- Złotych Kłosów nr parzyste od 2 do 20, nr nieparzyste od 1 do 21, Zygmunta III Wazy, 
- Źródlana, 
- Żubrów, Żurawia, Żywiecka nr parzyste od 90 do 220, nr nieparzyste od 99 do 175 
 
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla 


