
KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2014            Zał. nr 1
Projekty ogólnomiejskie

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Zjeżdżalnia linowa dla dzieci typu kolejka górska (wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię liniową dla dzieci na podstawach metalowych o dł. ok. 20-30cm zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza bądź alternatywnie – Plaża Miejska).

2.Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie Giżycka (zakup 1t karmy suchej i 1t karmy mokrej).

3.Bezpłatna linia komunikacji miejskiej (linia komunikacji publicznej łącząca osiedla Giżycka (np. przystanek początkowy       na ul. Królowej Jadwigi) z centrum i peryferiami (przystanek końcowy Wilkasy Niegocin) funkcjonująca w dni robocze dwa razy dziennie w godzinach porannych i popołudniowych (godziny uwzględniające dojazd i powrót z miejsc pracy).

4.Akcja informacyjna propagująca ustawę o ochronie zwierząt (produkcja i kolportaż plakatów oraz ulotek informacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, służb miejskich oraz instytucji mających styczność z bezdomnymi zwierzętami jak Policja, Straż Miejska, Administracja Spółdzielni Mieszkaniowych, itp.).

5.Montaż kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i 3 Maja (lokalizacja zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu).

6.Herb miasta Giżycka umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej (herb dwustronny Giżycka (może być umieszczony na fladze miasta) o konstrukcji przyjętej zależnie od wyboru koncepcji, proponuje się ażur, gdzie wypełnienie niebieskiego pola stanowi tło „żywego” nieba, kolor zmienia się zależnie od pory dnia i nocy, oświetlony punktowymi źródłami światła lub podświetlony od wewnątrz i funkcjonujący jako neon).

7.Wykonanie dojścia betonowego do fontanny przy ul. Warszawskiej od istniejącego chodnika (zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy chodnikiem ul. Warszawskiej a fontanną przy parku z uwzględnieniem organizacji dojścia).

8.Pomocna dłoń (przystosowanie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu szosy obwodowej i ul. Wilanowskiej dla potrzeb oczekujących i wsiadających do autobusów. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni pod wiatę, ustawienie wiaty    z ławkami).

9.Giżycki turniej koszykówki ulicznej (jednodniowy turniej koszykówki ulicznej dla mężczyzn w kategorii OPEN, zgodnie         z zasadami Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Zakup nagród, sfinansowanie obsługi, sędziów).

10.Giżycko bez psich odchodów (lokalizacja 30 stojaków z dystrybutorami na worki służące do zbierania odchodów po psach oraz 10 stanowisk z ww. dystrybutorami oraz koszami na te odchody na terenie całego miasta).

11.Pomoc klubowi GKS MAMRY Giżycko (zakup sprzętu sportowego (30 strojów piłkarskich, 10 piłek do gry w piłkę nożną,     30 sztuk butów piłkarskich) przeznaczonych dla młodych piłkarzy grających w klubie GKS MAMRY Giżycko).


Strefa nr I

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Remont chodnika od ul. al. Wojska Polskiego do końca terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 8 (wymiana nawierzchni na części chodnika).

2.Oświetlenie ul. Rajskiej (ustawienie 3-4 punktów świetlnych wraz z zasilającą linią energetyczną wzdłuż       ul. Rajskiej).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Giżycka. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz 
Miasta Giżycko.











                PESEL                    ………………………………….……………….
                                                                     czytelny podpis










KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2014          Zał. nr 2
Projekty ogólnomiejskie

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Zjeżdżalnia linowa dla dzieci typu kolejka górska (wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię liniową dla dzieci na podstawach metalowych o dł. ok. 20-30cm zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza bądź alternatywnie – Plaża Miejska).

2.Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie Giżycka (zakup 1t karmy suchej i 1t karmy mokrej).

3.Bezpłatna linia komunikacji miejskiej (linia komunikacji publicznej łącząca osiedla Giżycka (np. przystanek początkowy       na ul. Królowej Jadwigi) z centrum i peryferiami (przystanek końcowy Wilkasy Niegocin) funkcjonująca w dni robocze dwa razy dziennie w godzinach porannych i popołudniowych (godziny uwzględniające dojazd i powrót z miejsc pracy).

4.Akcja informacyjna propagująca ustawę o ochronie zwierząt (produkcja i kolportaż plakatów oraz ulotek informacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, służb miejskich oraz instytucji mających styczność z bezdomnymi zwierzętami jak Policja, Straż Miejska, Administracja Spółdzielni Mieszkaniowych, itp.).

5.Montaż kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i 3 Maja (lokalizacja zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu).

6.Herb miasta Giżycka umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej (herb dwustronny Giżycka (może być umieszczony na fladze miasta) o konstrukcji przyjętej zależnie od wyboru koncepcji, proponuje się ażur, gdzie wypełnienie niebieskiego pola stanowi tło „żywego” nieba, kolor zmienia się zależnie od pory dnia i nocy, oświetlony punktowymi źródłami światła lub podświetlony od wewnątrz i funkcjonujący jako neon).

7.Wykonanie dojścia betonowego do fontanny przy ul. Warszawskiej od istniejącego chodnika (zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy chodnikiem ul. Warszawskiej a fontanną przy parku z uwzględnieniem organizacji dojścia).

8.Pomocna dłoń (przystosowanie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu szosy obwodowej i ul. Wilanowskiej dla potrzeb oczekujących i wsiadających do autobusów. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni pod wiatę, ustawienie wiaty      z ławkami).

9.Giżycki turniej koszykówki ulicznej (jednodniowy turniej koszykówki ulicznej dla mężczyzn w kategorii OPEN, zgodnie         z zasadami Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Zakup nagród, sfinansowanie obsługi, sędziów).

10.Giżycko bez psich odchodów (lokalizacja 30 stojaków z dystrybutorami na worki służące do zbierania odchodów po psach oraz 10 stanowisk z ww. dystrybutorami oraz koszami na te odchody na terenie całego miasta).

11.Pomoc klubowi GKS MAMRY Giżycko (zakup sprzętu sportowego (30 strojów piłkarskich, 10 piłek do gry w piłkę nożną,     30 sztuk butów piłkarskich) przeznaczonych dla młodych piłkarzy grających w klubie GKS MAMRY Giżycko).


Strefa nr II

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni ul. Przyszłość (wykonanie dokumentacji technicznej na przyszłą modernizację i wymianę nawierzchni ul. Przyszłość).

2.Naprawa fragmentu drogi dojazdowej przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku (przedłużenie drogi dojazdowej z ul. Wiejskiej do głównego wejścia do szkoły: usunięcie trylinki, utwardzenie, wyrównanie nawierzchni, ułożenie kostki).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Giżycka. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz 
Miasta Giżycko.












                PESEL                    ………………………………….……………….
                                                                     czytelny podpis





KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2014            Zał. nr 3
Projekty ogólnomiejskie

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Zjeżdżalnia linowa dla dzieci typu kolejka górska (wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię liniową dla dzieci na podstawach metalowych o dł. ok. 20-30cm zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza bądź alternatywnie – Plaża Miejska).

2.Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie Giżycka (zakup 1t karmy suchej i 1t karmy mokrej).

3.Bezpłatna linia komunikacji miejskiej (linia komunikacji publicznej łącząca osiedla Giżycka (np. przystanek początkowy       na ul. Królowej Jadwigi) z centrum i peryferiami (przystanek końcowy Wilkasy Niegocin) funkcjonująca w dni robocze dwa razy dziennie w godzinach porannych i popołudniowych (godziny uwzględniające dojazd i powrót z miejsc pracy).

4.Akcja informacyjna propagująca ustawę o ochronie zwierząt (produkcja i kolportaż plakatów oraz ulotek informacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, służb miejskich oraz instytucji mających styczność z bezdomnymi zwierzętami jak Policja, Straż Miejska, Administracja Spółdzielni Mieszkaniowych, itp.).

5.Montaż kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i 3 Maja (lokalizacja zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu).

6.Herb miasta Giżycka umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej (herb dwustronny Giżycka (może być umieszczony na fladze miasta) o konstrukcji przyjętej zależnie od wyboru koncepcji, proponuje się ażur, gdzie wypełnienie niebieskiego pola stanowi tło „żywego” nieba, kolor zmienia się zależnie od pory dnia i nocy, oświetlony punktowymi źródłami światła lub podświetlony od wewnątrz i funkcjonujący jako neon).

7.Wykonanie dojścia betonowego do fontanny przy ul. Warszawskiej od istniejącego chodnika (zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy chodnikiem ul. Warszawskiej a fontanną przy parku z uwzględnieniem organizacji dojścia).

8.Pomocna dłoń (przystosowanie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu szosy obwodowej i ul. Wilanowskiej dla potrzeb oczekujących i wsiadających do autobusów. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni pod wiatę, ustawienie wiaty    z ławkami).

9.Giżycki turniej koszykówki ulicznej (jednodniowy turniej koszykówki ulicznej dla mężczyzn w kategorii OPEN, zgodnie         z zasadami Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Zakup nagród, sfinansowanie obsługi, sędziów).

10.Giżycko bez psich odchodów (lokalizacja 30 stojaków z dystrybutorami na worki służące do zbierania odchodów po psach oraz 10 stanowisk z ww. dystrybutorami oraz koszami na te odchody na terenie całego miasta).

11.Pomoc klubowi GKS MAMRY Giżycko (zakup sprzętu sportowego (30 strojów piłkarskich, 10 piłek do gry w piłkę nożną,     30 sztuk butów piłkarskich) przeznaczonych dla młodych piłkarzy grających w klubie GKS MAMRY Giżycko).


Strefa nr III

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Zagospodarowanie wód opadowych z terenu przylegającego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy     ul. Kolejowej 8 w Giżycku (zagospodarowanie podwórza przy Wspólnocie Mieszkaniowej Kolejowa 8 w Giżycku  z uwzględnieniem poprawy gospodarki wodami opadowymi).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Giżycka. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz 
Miasta Giżycko.












                PESEL                    ………………………………….……………….
                                                                     czytelny podpis









KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2014           Zał. nr 4
Projekty ogólnomiejskie

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Zjeżdżalnia linowa dla dzieci typu kolejka górska (wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię liniową dla dzieci na podstawach metalowych o dł. ok. 20-30cm zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza bądź alternatywnie – Plaża Miejska).

2.Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie Giżycka (zakup 1t karmy suchej i 1t karmy mokrej).

3.Bezpłatna linia komunikacji miejskiej (linia komunikacji publicznej łącząca osiedla Giżycka (np. przystanek początkowy       na ul. Królowej Jadwigi) z centrum i peryferiami (przystanek końcowy Wilkasy Niegocin) funkcjonująca w dni robocze dwa razy dziennie w godzinach porannych i popołudniowych (godziny uwzględniające dojazd i powrót z miejsc pracy).

4.Akcja informacyjna propagująca ustawę o ochronie zwierząt (produkcja i kolportaż plakatów oraz ulotek informacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, służb miejskich oraz instytucji mających styczność z bezdomnymi zwierzętami jak Policja, Straż Miejska, Administracja Spółdzielni Mieszkaniowych, itp.).

5.Montaż kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i 3 Maja (lokalizacja zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu).

6.Herb miasta Giżycka umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej (herb dwustronny Giżycka (może być umieszczony na fladze miasta) o konstrukcji przyjętej zależnie od wyboru koncepcji, proponuje się ażur, gdzie wypełnienie niebieskiego pola stanowi tło „żywego” nieba, kolor zmienia się zależnie od pory dnia i nocy, oświetlony punktowymi źródłami światła lub podświetlony od wewnątrz i funkcjonujący jako neon).

7.Wykonanie dojścia betonowego do fontanny przy ul. Warszawskiej od istniejącego chodnika (zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy chodnikiem ul. Warszawskiej a fontanną przy parku z uwzględnieniem organizacji dojścia).

8.Pomocna dłoń (przystosowanie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu szosy obwodowej i ul. Wilanowskiej dla potrzeb oczekujących i wsiadających do autobusów. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni pod wiatę, ustawienie wiaty    z ławkami).

9.Giżycki turniej koszykówki ulicznej (jednodniowy turniej koszykówki ulicznej dla mężczyzn w kategorii OPEN, zgodnie         z zasadami Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Zakup nagród, sfinansowanie obsługi, sędziów).

10.Giżycko bez psich odchodów (lokalizacja 30 stojaków z dystrybutorami na worki służące do zbierania odchodów po psach oraz 10 stanowisk z ww. dystrybutorami oraz koszami na te odchody na terenie całego miasta).

11.Pomoc klubowi GKS MAMRY Giżycko (zakup sprzętu sportowego (30 strojów piłkarskich, 10 piłek do gry w piłkę nożną,     30 sztuk butów piłkarskich) przeznaczonych dla młodych piłkarzy grających w klubie GKS MAMRY Giżycko).


Strefa nr IV

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Przebudowa i modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego 13 i 13A (rozbudowa i modernizacja istniejącego parkingu w granicach nieruchomości gminy miejskiej Giżycko poprzez poszerzenie go, położenie nowej nawierzchni oraz wyznaczenie stanowisk).

2.Zasadzenie drzew na terenie miejskim przy granicy działki 208/6 od strony południowej i wschodniej (zasadzenie drzew na terenie miejskim przy granicy działki 208/6 od strony południowej i wschodniej).

3. Giżyckie sypialnie bez psich odchodów (budowa 15 stanowisk z koszami i dystrybutorami na worki służące do zbierania odchodów po psach rozlokowanymi na terenie całego obszaru strefy IV).

4.Rowery z ulicy na chodnik Królowej Jadwigi (dopuszczenie poruszania się rowerami na chodnikach ulicy Królowej Jadwigi. Umieszczenie znaków pionowych umożliwiających poruszanie się po chodnikach dla pieszych rowerzystów).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Giżycka. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz
Miasta Giżycko.













                PESEL                    ………………………………….……………….
                                                                     czytelny podpis
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Projekty ogólnomiejskie

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Zjeżdżalnia linowa dla dzieci typu kolejka górska (wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię liniową dla dzieci na podstawach metalowych o dł. ok. 20-30cm zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza bądź alternatywnie – Plaża Miejska).

2.Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie Giżycka (zakup 1t karmy suchej i 1t karmy mokrej).

3.Bezpłatna linia komunikacji miejskiej (linia komunikacji publicznej łącząca osiedla Giżycka (np. przystanek początkowy       na ul. Królowej Jadwigi) z centrum i peryferiami (przystanek końcowy Wilkasy Niegocin) funkcjonująca w dni robocze dwa razy dziennie w godzinach porannych i popołudniowych (godziny uwzględniające dojazd i powrót z miejsc pracy).

4.Akcja informacyjna propagująca ustawę o ochronie zwierząt (produkcja i kolportaż plakatów oraz ulotek informacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, służb miejskich oraz instytucji mających styczność z bezdomnymi zwierzętami jak Policja, Straż Miejska, Administracja Spółdzielni Mieszkaniowych, itp.).

5.Montaż kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i 3 Maja (lokalizacja zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu).

6.Herb miasta Giżycka umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej (herb dwustronny Giżycka (może być umieszczony na fladze miasta) o konstrukcji przyjętej zależnie od wyboru koncepcji, proponuje się ażur, gdzie wypełnienie niebieskiego pola stanowi tło „żywego” nieba, kolor zmienia się zależnie od pory dnia i nocy, oświetlony punktowymi źródłami światła lub podświetlony od wewnątrz i funkcjonujący jako neon).

7.Wykonanie dojścia betonowego do fontanny przy ul. Warszawskiej od istniejącego chodnika (zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy chodnikiem ul. Warszawskiej a fontanną przy parku z uwzględnieniem organizacji dojścia).

8.Pomocna dłoń (przystosowanie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu szosy obwodowej i ul. Wilanowskiej dla potrzeb oczekujących i wsiadających do autobusów. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni pod wiatę, ustawienie wiaty   z ławkami).

9.Giżycki turniej koszykówki ulicznej (jednodniowy turniej koszykówki ulicznej dla mężczyzn w kategorii OPEN, zgodnie         z zasadami Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Zakup nagród, sfinansowanie obsługi, sędziów).

10.Giżycko bez psich odchodów (lokalizacja 30 stojaków z dystrybutorami na worki służące do zbierania odchodów po psach oraz 10 stanowisk z ww. dystrybutorami oraz koszami na te odchody na terenie całego miasta).

11.Pomoc klubowi GKS MAMRY Giżycko (zakup sprzętu sportowego (30 strojów piłkarskich, 10 piłek do gry w piłkę nożną,     30 sztuk butów piłkarskich) przeznaczonych dla młodych piłkarzy grających w klubie GKS MAMRY Giżycko).


Strefa nr V

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):
1.Parking przy Staszica (budowa stanowisk postojowych dla samochodów przy planowanej drodze 11KDD do budowanego budynku przy ul. Staszica, naprzeciwko wjazdu do garaży bloku Staszica 24B. Każde stanowisko będzie miało wymiary 5x2,5 i będzie wykonane z kostki betonowej).

2.Oczyszczenie stawu parkowego przy ul. Sienkiewicza (oczyszczenie zanieczyszczeń akwenu wodnego, usunięcie nadmiaru roślinności, uporządkowanie otoczenia).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Giżycka. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz 
Miasta Giżycko.












                PESEL                    ………………………………….……………….
                                                                     czytelny podpis














