Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Karta do głosowania
dla mieszkańców Miasta Łomża na zadania do budżetu obywatelskiego
Głos będzie ważny tylko przy prawidłowym, kompletnym wypełnieniu niniejszej karty.
Zasady głosowania:
1. Można wybrać nie więcej niż 3 zadania z listy nr1 i nie więcej niż 1 zadanie z listy nr 2.
2.Przy wybranym zadaniu w rubryce „Wybór” postawić znak „X”.
3.Uprawniony do głosowania mieszkaniec może tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadanie do
budżetu obywatelskiego 2018 roku.
Głos uznaje się za nieważny, jeżeli:
1.Na karcie wybrano więcej niż 3 zadania z listy nr 1 i więcej niż jedno zadanie z listy nr 2
2.Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadanie do budżetu obywatelskiego 2018 roku.
3.Brak jest daty lub czytelnego podpisu pod oświadczeniem.
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Nazwa zadania i jego lokalizacja –
kolejność alfabetyczna
CENTRUM
„Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia Elewacja bloku przy ul. Dwornej 35 między przedsionkami Galerii
Aporia a księgarnią.
Bezpieczna ulica-wykonanie 3 progów zwalniającychul. Senatorska
Budowa nowych schodów lub ich kapitalny remont –
ul. Zamiejska – ul. Zjazd
Chodnik – zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Górnej –
ul. Górna
Droga po zdrowie – ul. Kapucyńska
Remont nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów –
Wojska Polskiego od strony Ronda Kościuszki - Trakt pieszy
pomiędzy Aleją Legionów a Wojska Polskiego od strony Ronda
Kościuszki
Remont terenu przed budynkiem nr 2 przy ulicy 3 Maja z
funkcją miejsc postojowych wraz z remontem wjazdu –
ul. 3 Maja (teren przy bloku nr 2)
Rozćwierkana Łomża - czyli budki lęgowe dla ptaków
śpiewających – Park im. Jakuba Wagi, Park Ludowy, Skwer przy
Placu Niepodległości, Skwer przy ul. Kopernika
Ulica łącząca ul. Wąską z Szosą Zambrowską - ul. Wąska
ŁOMŻYCA
Bezpieczna i zielona Kraska - ul. Kraska, ul. Krucza, ul.
Poznańska
Budowa chodnika i dojazdów do posesji na ulicy Strażackiejul. Strażacka
Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem
chodnika do ul. Sikorskiego - ul. Lipowa oraz po jednej stronie
ul. Łukasińskiego i ul. Strażackiej
Inteligentne oświetlenie traktu pieszo-rowerowego z
monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej - Trakt pieszorowerowy od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej
Mini bulwary nad Łomżyczką - Osiedle Maria I i II (ul. Wesoła,
Modrzewiowa, Kalinowa)
Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego
Łomżyca - Skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej

Szacunkowy
koszt
realizacji
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Rozbudowa parkingów przedszkolnych - ul. Studencka 11-13
110. 000 zł
Siłownia Fitness, 3 ławki, 2 mniejsze bramki do gry w piłkę
50. 000 zł
nożną - Koniec ul. Harcerskiej
Ułożenie nowego chodnika na ul. Miłej - ul. Miła
50.000 zł
Ułożenie nowego chodnika na ul. Obrońców Łomży- ul.
150. 000 zł
Obrońców Łomży
Wykonanie zatoki parkingowej -Przy ul. Pułaskiego (przed
32.000 zł
skrzyżowaniem z ul. Łukasińskiego)
POŁUDNIE
Przestrzeń dla pociech- ul. Kazańska 5
40.000 zł
Remont chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej
106. 800 zł
i Niemcewicza przy bud. Przykoszarowa 15,17,19 i H.
Kołłątaja 12 - Chodnik przy bud. Przykoszarowa 15,17,19 i H.
Kołłątaja 12
Remont chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej
58.200 zł
przy bud. 21,23,25 - Chodniki przy bud. Przykoszarowa
21,23,25.
Remont ciągu komunikacyjnego Osiedla Jantar - Fragment
98.600 zł
działki nr 12150 ul. Bema (od ul. Broniewskiego do ul. Chopina)
Remont nawierzchni parkingu – ul. Ks. Anny 6D
150.000 zł
Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy bud. na ul. Bema,
100. 000 zł
a ul. Prusa 1 na obrzeżach parku Jana Pawła II - Park Jana
Pawła II pomiędzy bud. przy ul. Bema a Prusa 1.
liczba oddanych głosów
LISTA NR 2 – Młodzieżowy Budżet Obywatelski

L
P

Nazwa zadania i jego lokalizacja –
kolejność alfabetyczna

Szacunkowy koszt
realizacji zadania*

Wybór
(maksymalnie 1)

1.

Młodzieżowy nocny turniej piłki nożnej z okazji 600
50.000 zł
lecia nadania praw miejskich Łomży - Obiekty sportowe
MOSiR ul. Zjazd
2. Łomżyńska Gra Miejska- Łomża
50.000 zł
3. Piknik i koncert patriotyczny - Stary Rynek
40 000 zł
liczba oddanych głosów
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie.

Imię i nazwisko osoby głosującej
(czytelnie) ...........................................................................................................
Adres zamieszkania
(czytelnie) ...................................................................................................................................
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Łomży i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
niezbędnych potrzeb do realizacji procedury budżetu obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Wiem, ze podanie danych jest
dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, których mnie dotyczą, prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą w
Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

....................................................
Data i czytelny podpis
W przypadku, gdy głosującą jest osoba małoletnia, podpis opiekuna prawnego
....................................................
Data i czytelny podpis

