KARTA KONSULTACYJNA
ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W RAMACH BUDŻETU MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE NA 2016 r.
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE
(w trybie § 8 ust.2 pkt.2 załącznika do uchwały)
Imię i nazwisko głosującego elektronicznie:
Numer PESEL głosującego elektronicznie:
NAZWA I OPIS ZADANIA
1. Remont ul. Dmowskiego.
2. Uzupełnienie koszy na śmieci na ulicach Śródmieścia.
3. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw pomiędzy ul. J. Lompy, 1 Maja i ul. Plebiscytowej.
Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją podjazdu dla niepełnosprawnych przy
4. Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 1 Maja 3 oraz zakup
i montaż stojaków dla rowerów przy podjeździe.
5.

Remont chodnika – ul. Harcerska 11 – 11 Listopada 10 (ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. 1 Maja a
ul. W. Polskiego).

6. Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego nr 22 (ul. 9 Maja 4).
7.

Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez
utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha).

8.

Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (Publiczne
Przedszkole nr 9, ul. Harcerska 16).

9.

Remont tarasu oraz wykonanie nowej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym (Publiczne Przedszkole
nr 5).

10.

Bezpieczne przejście do szkoły (naprzeciwko Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz sklepu
„Groszek” przy ul. Stalmacha).

11. Plac zabaw (w Parku Pojednania).
12. Remont ulicy, zamontowanie oświetlenia między blokami (przy ulicy 11 Listopada 10, 12, 14).
Objaśnienia:
1. Konsultacja polega na dokonaniu wyboru jednego zadania z zamieszczonego wyżej wykazu poprzez postawienie znaku „x” w
kratce położonej z prawej strony obok nazwy wybranego zadania.
2. Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania z zamieszczonego wyżej wykazu lub niepostawienie
znaku „x” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.
3. Przesłanie:
1) jednej karty konsultacyjnej:
a) nie zawierającej wskazania imienia i nazwiska lub numeru PESEL głosującego;
b) zawierającej niewłaściwe wskazanie imienia i nazwiska lub numeru PESEL;
2) więcej niż jednej karty konsultacyjnej; powoduje nieważność głosu.

