
KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA  
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK 

 
Aby głos był ważny należy: 
- wybrać dowolną ilość zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku X przy wybranych zadaniach, 
- wpisać imię, nazwisko oraz pesel – dane potrzebne do ewentualnego potwierdzenia autentyczności 
głosu, 
- podpisać zawarte na karcie oświadczenie, 
- w przypadku osób głosujących, które nie ukończyły 13 r.ż. należy także podać dane opiekunów 
prawnych. 

LP. WYBÓR NAZWA ZADANIA SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

1. 
 

Rozbudowa istniejącego placu 
zabaw dla dzieci w Sołectwie 
Przęsocin. 

Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci 
poprzez zwiększenie ilości przyrządów do zabawy 
dla najmłodszych mieszkańców wsi Przęsocin. 

2. 
 

Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego na terenie osiedla 
Jasienica 

Wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie i montaż 
urządzeń sportowo rekreacyjnych 

3. 
 

Budowa „Ogrodu sensorycznego” - 
integracji zmysłów na terenie placu 
zabaw Przedszkola Publicznego nr 
11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1 

Celem realizacji projektu jest stworzenie terenu o 
dużej wartości poznawczej, polegającej na 
wzmacnianiu rozwoju w zakresie integracji 
zmysłów. Nowatorski pomysł przeznaczony do 
stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez 
dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych 
sprzyjających rozwojowi dziecka. 

4. 
 

Przebudowa istniejącego budynku i 
dobudowa garażu na potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
miejscowości Tatynia 

Przebudowa istniejącego budynku i budowa 
garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tatyni służącego jednostce do utrzymania wysokiej 
gotowości bojowej i bezpieczeństwa służby 
poprzez poprawę warunków magazynowania 
sprzętu pożarniczego w tym wozu marki MAN. 

5. 
 

Police przyjazne dla psów - 
urządzenie dwóch wybiegów dla 
psów na terenie Polic 

Projekt przewiduje urządzenie na terenie miasta 
Police wybiegów dla psów wraz z odpowiednim 
wyposażeniem w Parku Staromiejskim, przy Klubie 
Nauczyciela. Projekt skierowany jest do wszystkich 
mieszkańców Polic. 

6. 
 

Coś dla Malucha i Starszaka czyli 
zabawa na 102!!! - modernizacja 
placu zabaw na Nowopolu. 

Plac zabaw przy ulicy Nowopol/Słowiańska to 
bezpieczne miejsce dla dzieci. Niestety potencjał 
nie został wykorzystany, dlatego trzeba go 
zmodernizować, aby spełniał swoje zadanie na 
102!!! 

7. 
 Projekt przebudowy Skate Parku 

przy ul. Piaskowej w Policach 

Zadanie polega na gruntownej przebudowie 
aktualnego Skate Parku, poczynając od poprawy 
stanu nawierzchni, po zmianę aktualnych 
przeszkód. 

8. 
 

Modernizacja placu zabaw dla 
dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 
1 w Policach 

Głównym założeniem projektu jest modernizacja 
ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w taki sposób aby był 
przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci w 
różnym przedziale wiekowym. Projekt 
obejmowałby: zakup i montaż urządzeń sportowo - 
zręcznościowych: takich jak trampolina 

9. 
 

Zagospodarowanie terenu za 
budynkiem świetlicy wiejskiej w m. 
Tatynia 

ogrodzenie placu za świetlicą, utwardzenie terenu, 
montaż małej architektury 

10. 
 

Monitoring grillowiska. Wymiana 
oświetlenia na polanie. Oświetlenie 
miejsc do grillowania 

Montaż kamery monitoringu na polanie za Szkołą 
Podstawową nr 8 w miejscach do grillowania . 
Budowa oświetlenia stanowisk do grillowania. 
Wymiana 4 szt. opraw lamp sodowych stojących 
na polanie na lampy LED. 



11. 
 

„Przyjazny zakątek na starej 
Dąbrówce” – Urządzenie placu 
rekreacyjnego u zbiegu ulic 
Odrzańskiej, Bankowej i 
Robotniczej 

Urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic 
Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej i 
wyposażenie go m. in. w: - plac zabaw dla dzieci 
najmłodszych - plac zabaw dla dzieci starszych - 
siłownię zewnętrzną - ścieżkę rowerowo-rolkową - 
placyk piknikowy z zegarem słonecznym - 
oświetlenie i monitoring 

12. 
 Rekreacyjna strefa sportowa – 

rodzinny plac zabaw 

Strefa wszechstronnego treningu 
ogólnorozwojowego niezależnie od umiejętności i 
predyspozycji. Będzie to ciekawa alternatywa 
spędzania wolnego czasu dla każdego 
mieszkańca Polic niezależnie od wieku. Projekt 
łączy sport i rekreację z jednoczesnym 
integrowaniem rodzin oraz lokalnych społeczności. 

13. 
 

Budowa oświetlenia drogowego 
odcinka ulicy łączącej ul. 
Roweckiego z ul. Tanowską 

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ulicy 
Roweckiego tzw. "rurowa". Poprawa 
bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po 
ścieżce w porze nocnej. 

14. 
 

Doposażenie placu zabaw i 
stworzenie strefy rekreacyjnej dla 
Sołectwa Wieńkowo 

Doposażenie istniejącego placy zabaw w nowe 
urządzenia zabawowe. Stworzenie strefy 
rekreacyjnej-budowa grilla murowanego z rusztem, 
ławkami i chodnikiem. 

15. 
 

Doposażenie świetlicy i placu (przy 
świetlicy) w miejscowości 
Drogoradz. 

Doposażenie świetlicy i placu. 

16. 
 

Modernizacja placu zabaw dla 
dzieci i dorosłych w sołectwie 
Uniemyśl 

Modernizacja placu zabaw dla najmłodszych oraz 
trochę starszych mieszkańców sołectwa Uniemyśl. 
W ramach projektu wybudowany zostanie 
nowoczesny, certyfikowany plac zabaw dla 
najmłodszych oraz atrakcje dla pozostałych 
mieszkańców takie jak boisko do siatkówki, czy 
stół do ping-ponga. 

 
Imię i nazwisko osoby głosującej:…………………………………………………….. 

Nr Pesel……………………………………………………………………. 

Wiek: więcej niż 13 lat        mniej niż 13 lat 

(Poniższe dane należy wypełnić jeżeli osoba głosująca ma mniej niż 13 lat) 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego ………………………………………………….. 

Oświadczenie 
Oświadczam iż jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Police i zapoznałem/am się z zasadami 

zgłaszania oraz wyboru zadań do budżetu obywatelskiego Gminy Police na rok 2020 oraz wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzanie 
procedury budżetu obywatelskiego na 2020 rok przez Burmistrza Polic z siedzibą w Policach, ul. 
Stefana Batorego 3, 72-010 Police, jako administratora, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO). 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
………………………………. 

Data oraz podpis 


