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KARTA DO GŁOSOWANIA  
NA ZADANIA DO BUD ŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Aby głos był wa żny nale ży: 
- wybrać maksymalnie trzy zadania z poniższej listy poprzez postawienie znaku X przy    
     wybranych   zadaniach, 
- wpisać imię, nazwisko, adres, wiek – dane potrzebne do ewentualnego potwierdzenia  
    autentyczności głosu,  
-   podpisać zawarte na karcie oświadczenie. 

Lp.  WYBÓR NAZWA ZADANIA  SKRÓCONY OPIS ZADANIA  

1. □ Street  Workout Park Gryfino 

Budowa urządzeń treningowych złożonych  
z drążków pionowych, poprzecznych, drabinek 
i poręczy w Parku Miejskim w Gryfinie. 

2. □ 
Zakup elektronicznej tablicy wyników do 
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Gryfinie 

Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników 
do sali gimnastycznej celem wykorzystania 
podczas odbywających się meczów  
i turniejów. 

3. □ Modernizacja istniej ącego skateparku 

Wyrównanie podłoża terenów przeznaczonych 
do uprawiania sportów ekstremalnych, zakup  
i montaż przeszkód przeznaczonych do nauki 
trików  na boisku sportowym przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Gryfinie, ul. Sportowa 3.  

4. □ 

Budowa  w Parku  Miejskim  w Gryfinie  
wybiegu dla psów wraz z urz ądzeniami 
słu żącymi aktywizacji zwierz ąt oraz ich 
opiekunów 
 

Budowa w Parku Miejskim w Gryfinie 
ogrodzonego wybiegu dla psów wraz  
z urządzeniami. 

5. □ Budowa ulicy Krótkiej w Chwarstnicy 
Wykonanie prac budowlanych: wykonanie 
podbudowy, ułożenie nawierzchni. 

6. □ Remont chodnika przy ul. Okr ężnej  
w Gryfinie 

Demontaż starych płyt, zakup i położenie 
kostki brukowej na chodniku  przy ul. Okrężnej 
w Gryfinie. 

7. □ 
Teren rekreacyjny dla mieszka ńców ul. 
Okrężnej, Reymonta, Prusa i Armii 
Krajowej w Gryfinie 

Zagospodarowanie terenu  przy ul. Okrężnej 
(działka 194/3) i przeznaczenie go na mini 
plac zabaw dla dzieci: wyrównanie terenu, 
zainstalowanie ławek i elementów placu 
zabaw. 

8. □ 
Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie 
Ochotniczej Stra ży Pożarnej 
w Chwarstnicy 

Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie 
przyległym do remizy OSP w Chwarstnicy 
ul. Gryfińska 3: utwardzenie podłoża, pokrycie 
dachu, montaż wiaty. 

9. □ Budowa miejsca spotka ń i wypoczynku dla 
mieszka ńców gminy Gryfino 

Przygotowanie terenu, budowa 5 wiat 
ogniskowych, wyposażenie w przyłącza prądu 
i wody (przestrzeń za boiskiem należącym do 
kompleksu przy ul. Sportowej  3 w Gryfinie). 

10. □ 
Budowa lekkiego gara żu z płyty 
warstwowej z przeznaczeniem na magazyn 
sprz ętu przeciwpowodziowego   

Budowa  przy remizie OSP Radziszewo, ul. 
Szczecińska 25 lekkiego garażu na sprzęt 
ratownictwa wodnego i  przeciwpożarowego. 
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11. □ Jaśniej w parku: monta ż dodatkowych 
latarni w Parku Miejskim w Gryfinie 

Budowa oświetlenia: zakup i montaż 6 latarni  
w Parku Miejskim w Gryfinie. 

12. □ Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej  
w Gryfinie 

Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Opolskiej  
i Kołłątaja: wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, przygotowanie 
podłoża, wyposażenie w zestaw zabawowy. 

13. □ 
Budowa dodatkowych miejsc 
parkingowych na ul. Jana Pawła II - 
zatoczki parkingowe 

Budowa zatoczek parkingowych na ul. Jana 
Pawła II: wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, przebudowa chodnika, budowa 
parkingu. 

14. □ 
Gryfino bardziej bezpieczne - program 
sieci ogólnodost ępnych defibrylatorów 
AED 

Zakup 7 szt. defibrylatorów AED, 12 szt. 
znaków kierunkowych, 6 szt. skrzynek 
rotacyjnych ROTAID i rozmieszczenie  
w miejscach, w których występują największe 
skupiska ludzi. 

15. □ 
Modernizacja sieci komputerowej i sprz ętu 
komputerowego w Zespole Szkół  
w Gryfinie 

Przystosowanie sieci do prowadzenia 
ewidencji elektronicznej (dziennik 
elektroniczny), stosowania TIK w pracy 
nauczycieli, zapewnienie sprzętu i dostępu do 
zasobów edukacyjnych Internetu dla 
społeczności szkolnej  Zespołu Szkół  
w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70. 

16. □ 
Budowa skateparku przy Zespole Szkół  
w Gryfinie, zlokalizowanego przy ul. 
Iwaszkiewicza 70 

Budowa skateparku: wykonanie projektu, 
przygotowanie nawierzchni, zakup i montaż 
urządzeń. 

17. □ 

Wzrost  atrakcyjno ści  turystyczno -
rekreacyjnej mikroregionu obejmuj ącego 
sołectwa: Bartkowo, Steklno, Steklinko, 
Włodkowice  poprzez monta ż elementów 
siłowni zewn ętrznej 

Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni 
zewnętrznych dla  sołectw: Bartkowo, Steklno, 
Steklinko, Zaborze (sołectwo: Włodkowice).  

18. □ 
Modernizacja treningowych boisk 
piłkarskich pod k ątem ich wykorzystania 
dla dru żyn dzieci ęcych i młodzie żowych 

Naprawa nawierzchni, zakup i montaż 
wyposażenia technicznego: bramek, łapaczy, 
oświetlenia boisk sportowych Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gryfinie ul. Sportowa 1. 

19. □ Budowa piłkochwytu na boisku sportowym 
w Gardnie 

Zakup i  montaż kompletnego piłkochwytu  na 
boisku sportowym w Gardnie. 

Imię i nazwisko osoby głosującej: 
…………………………………………………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Wiek 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie 
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Gryfino i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2017 r. zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późniejszymi 
zmianami). 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie 
dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino. 
Administrator danych zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wpisanych danych. 

 
                                                                                                                            ……………………..………………………………. 

(data oraz podpis) 


