
Karta do głosowania 

na projekty zgłoszone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 

Aby głos był ważny należy: 

− rozdzielić 5 punktów pomiędzy dowolną liczbę zadań (np. 5 punktów na jedno zadanie, po 1 punkcie na 

5 zadań, na jedno zadanie 2 punkty na trzy inne po 1 punkcie itp.) 

− 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. 

PUNKTY NAZWA ZADANIA SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

 
1. „Bezpieczne, sensoryczne Przedszkole 

Publiczne nr 1 „Calineczka”  w Policach w 

trosce o potrzeby dzieci 

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego 

sensorycznego placu zabaw w taki sposób, aby 

zapewnić optymalny rozwój psychomotoryczny z 

uwzględnieniem szczególnych potrzeb 

edukacyjnych wśród dzieci. 

 2. Wykonanie i montaż wiaty z paleniskiem w 

Sołectwie Tatynia  

Zamierzeniem zadania jest rozbudowa sołectwa o 

miejsce do integracji społecznej. W wyniku 

realizacji zadania korzyścią będzie stworzenie 

możliwości do wspólnych spotkań i rozbudzenie 

świadomości wśród mieszkańców, że warto dbać o 

miejsce, w którym się mieszka i utożsamiać się z 

nim. 

 3. Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku 

na terenie OSiR przy ul. Siedleckiej w Policach  

Poprawa infrastruktury wypoczynkowo-sportowej 

dostępnej dla mieszkańców miasta. Poprawa 

warunków treningowych młodzieży trenującej w 

klubach sportowych w tym w największym 

lokalnym stowarzyszeniu sportowym KP Chemik 

Police. 

 

4. „Życie innych w naszych rękach” – montaż 

defibrylatorów AED na terenie Sołectwa Trzebież 

oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w 

Trzebieży  

Zwiększenie świadomości świadków zdarzenia jak 

ważną rolę w łańcuchu przeżycia odgrywają. 

Poprzez zakup sprzętu zwiększy się szansa dla 

osób, u których dojdzie do nagłego zatrzymania 

krążenia na terenie Trzebieży. Zakup sprzętu 

ratowniczego dla OSP w Trzebieży powiększy 

możliwości ratownicze jednostki. Natomiast zakup 

sprzętu szkoleniowego pomoże w przeszkoleniu 

mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

5. „Bezpieczny plac aktywności fizycznej” na 

terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego 

Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i 

Przedszkolnymi w Tanowie 

 

Zapewnienie dzieciom przestrzeni, w której będą 

mogły się bezpiecznie bawić i spotykać z 

rówieśnikami. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują 

wyzwań i miejsc, gdzie będą mogły wspólnie z 

innymi dziećmi bawić się i spędzać czas. Ponadto 

tak wyposażony plac zabaw zwiększy szanse 

rozwoju fizycznego dzieci z sołectwa Tanowo. 

 

6. Modernizacja placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej  nr 1 w Policach 

 

Celem realizacji projektu jest powstanie placu 

zabaw, który byłby przyjazny dla uczniów SP  nr 1, 

dzieci korzystających z placu, a także ich 

opiekunów. Projekt ma na celu pobudzenie 

wyobraźni dzieci, ich rozwój fizyczny ale przede 

wszystkim stworzenie im bezpiecznego miejsca do 

zabawy, które byłoby chętnie odwiedzane.  

 

7. „zdrowieJEMY” rewitalizacja ogrodu przy 

Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach 

 

Zabawa w tak zorganizowanej przestrzeni pozwoli 

na angażowanie wszystkich zmysłów i 

wszechstronną stymulację rozwoju dziecka. Dzieci 

zyskają bezpieczne miejsce, pobudzające je do 

samodzielnego działania i zdobywania wiedzy, 

zyskają miejsce, które będzie wpierać ich zdrowie i 

prawidłowy rozwój.  



 

8. „Wyremontujemy razem ulicę Robotniczą” – 

remont ul. Robotniczej w Policach wraz z 

nowymi miejscami parkingowymi 

 

Remont nawierzchni ulicy Robotniczej oraz 

urządzenie nowych miejsc parkingowych w sposób 

istotny poprawi jakość życia mieszkańców. Przede 

wszystkim dotyczyć to będzie rodzin 

zamieszkujących ulicę Robotnicą oraz Policzan, 

którzy dowożą swoje dzieci do Przedszkola 

Publicznego nr 5 i Miejskiego Żłobka. W efekcie 

realizacji projektu mieszkańcy uzyskają znaczną 

poprawę warunków życia w tej części Polic oraz 

poprawi się bezpieczeństwo z korzystania z drogi 

publicznej jaką jest ulica Robotnicza. 

 
9. Modernizacja „Orlika ” w Sołectwie Przęsocin 

 

Zadanie ma na celu aktywizację środowiska 

lokalnego skierowanego między innymi na 

wszechstronny rozwój i promocję obszarów 

wiejskich poprzez rozwijanie więzi 

międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu oraz współpracę i integrację różnych 

środowisk i grup społecznych, 

 

10. Dwa place zabaw dla dzieci z osiedla 

„Dąbrówka” 

 

W efekcie powstania obydwu placów zabaw 

wzrośnie poziom bezpieczeństwa dzieci 

zamieszkujących Osiedle Dąbrówka. Ulegnie 

poprawie oferta rekreacyjna i wypoczynkowa dla 

rodzin zamieszkujących w tej okolicy. 

 11. Ogrodzenie polany sołeckiej w Wieńkowie  

Ogrodzenie terenu polany ma na celu m.in. 

zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom ze 

względu na bliskość ruchliwej drogi. Ogrodzenie 

ograniczy przebywanie zwierząt na polanie 

szczególnie tych bez nadzoru. Celem zadania jest 

stworzenie bezpiecznego miejsca dla osób 

korzystających z polany co wpłynie na podniesienie 

bezpieczeństwa i estetyki miejscowości. 

 

 

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 2023 oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzanie procedury budżetu obywatelskiego na 

2023 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 i podpis) 

 


