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Karta do głosowania  

na projekty do Budżetu Obywatelskiego 

 Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 
 

UWAGA! Kartę należy wypełnić w sposób czytelny. Głosujący może wybrać dwa projekty z listy: 

jeden z listy projektów inwestycyjnych i jeden z listy projektów pozostałych. Dopuszczalne 

jest dokonanie wyboru tylko jednego projektu 

 

Dane obowiązkowe: 
 

Imię i nazwisko  
  

PESEL            
   

Adres zamieszkania 

ulica  
  

nr domu  nr mieszkania  
    

kod pocztowy   –    poczta  
  

   
   

 

Oddaję swój głos na następujące projekty: 
 

A. W kategorii „projekty inwestycyjne” (stawiamy znak X przy jednym projekcie z tej kategorii) 
 

 
Lista projektów inwestycyjnych 

 

Lp. Nazwa projektu 

Miejsce na 

postawienie 

znaku X 

1. Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie  

2. Komputer nie tylko dla seniora  

3. Bezpieczna Parcela - kamery monitorujące wieś Parcela  

4. Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu  

5. 
Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego oraz pomieszczeń  

w garażu OSP w Gassach 
 

6. Projekt Mirkowska 56  

7. 

Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy  

ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni 

plenerowej (fitness) 

 

8. 
Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw  

w Mirkowie 
 

9. Plac zabaw dla psów  

 
Proszę odwrócić na drugą stronę! 
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B. W kategorii „projekty pozostałe” (stawiamy znak X przy jednym projekcie z tej kategorii) 
 

Lista projektów pozostałych 
 

Lp. Nazwa projektu 

Miejsce na 

postawienie 

znaku X 

1P. Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów  

2P. 
Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, 

sport i integracja w Bielawie 
 

3P. 
Działalność Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy Razem - 

Mirków” 
 

4P. 
Promocja aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć zdrowy 

kręgosłup i zumba 
 

5P. Festiwal muzyki ulicznej „HIP-HOP Zdrój 2018”  

6P. Art Park  

7P. Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie  

8P. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych  

9P. Gimnastyka i taniec w Opaczy  

 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin- 
-Jeziorna na rok 2018. 

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym. Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów, 

ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania 

nieprawdziwych oświadczeń. 

 

 

 

 
...........................................................................................  

Podpis głosującego  

 


