
  

 

  KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Prosimy o postawienie znaku „X” w kolumnie „WYBÓR” przy trzech projektach, które 

Państwa zdaniem powinny być zrealizowane w 2019 roku. 

 

LP. NAZWA PROJEKTU MIEJSCOWOŚĆ 
ORIENTACYJNY 

KOSZT* 
WYBÓR 

1. 
Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach 

po żwirowych w Owińskach 
Owińska 

 projekt inwestycyjny 
84.500,00 zł 

 

2. 

Nowe huśtawki, nowe zabawki 

- doposażenie placu zabaw na os. 

Przylesie, os. Zdroje i stworzenie nowego 

terenu rekreacji na ul. Działkowej 

Czerwonak  

projekt inwestycyjny 
150.000,00 zł 

 

3. 
Bajkowe ludki- bezpiecznie i wesoło 

- przebudowa i wyposażenie 

przedszkolnego placu zabaw  

Koziegłowy  

projekt inwestycyjny  
100.000,00 zł 

 

4. 
Fyrtel dla gzubów- modernizacja 

nawierzchni boiska oraz doposażenie placu 

zabaw 

Promnice  
projekt inwestycyjny 

150.000,00 zł 

 

5. 
Nowe podwórko dla Koguta- naprawa 

placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy 

klubie Kogucik 

Potasze  
projekt inwestycyjny 

100.000,00 zł 

 

6. 
Budowa ścieżki i oświetlenia w parku przy 

pałacu 
Owińska  

projekt inwestycyjny 
100.000,00 zł 

 

7. Chodnik – dojście do ROD KAROLIN 
Koziegłowy 

projekt inwestycyjny 
36.000,00 zł 

 

8. 
Sportowa Północ- rewitalizacja i 

ogrodzenie boiska sportowego 
Bolechowo-Osiedle 

projekt inwestycyjny 
100.000,00 zł 

 

9. 

Bezpieczny plac zabaw- szczęśliwe  

i zdrowe dzieci 

- wymiana nawierzchni na placu zabaw 

przy szkole 

Kicin  
projekt inwestycyjny 

57.600,00 zł 

 

10. 
Przestrzeń relaksu- odcinek Czerwonak 

Montaż ławek oraz koszy na śmieci  

wzdłuż alei rowerowej przy ul. Szkolnej 

Czerwonak 
projekt inwestycyjny 

13.250,00 zł 

 

11. 
Zielono mi- rewitalizacja skweru przy ul. 

Słowackiego 
Miękowo 

projekt inwestycyjny 
31.700,00 zł 

 

12. Park doświadczeń łączący pokolenia 
projekt nieinwestycyjny- 

ogólnodostępny 
20.000,00 zł 

 

13. Wirtualne Muzeum Gminy Czerwonak 
projekt nieinwestycyjny- 

ogólnodostępny 20.000,00 zł 
 

14. 
Aktywny Czerwonak. Wakacje dla małych 

i dużych 
projekt nieinwestycyjny- 

ogólnodostępny 50.000,00 zł 
 

15. 
Złota rączka dla seniora- wyrównajmy 

szanse 
projekt nieinwestycyjny- 

ogólnodostępny 20.000,00 zł 
 

16. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
projekt nieinwestycyjny- 

ogólnodostępny 20.000,00 zł 
 

17. 
Akademia lekkoatletyczna dla 

najmłodszych 
projekt nieinwestycyjny- 

ogólnodostępny 20.000,00 zł 
 

18. 
Wyrównywanie szans poprzez integrację 

pokoleń 
projekt nieinwestycyjny- 

ogólnodostępny 50.000,00 zł 
 

19. Rodzinne zabawy z angielskim 
projekt nieinwestycyjny- 

ogólnodostępny 20.000,00 zł 
 

 
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od 

ostatecznego zakresu 

 



DANE RESPONDENTA 

 

proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami 

 

imię: 

  

                    

 

nazwisko:  

 

                    

 

                    

 

data urodzenia: 

 

  -   -     

 

adres zamieszkania: 

 

                    

 

                    

 

                    

 
 

……..………………………………………………… 

         podpis 

 

zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

20106 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r.                

Nr 119/1), art. 6 ust. 1 lit. e  informuję, 

 

1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy Czerwonak reprezentowany 

przez Wójta Gminy Czerwonak z siedzibą w 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39, 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Czerwonak możliwy jest pod adresem         

e-mail: iodo@czerwonak.pl, 

 

3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na rok 

2019. na mocy art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego          

w interesie publicznym, 

 

4) dane przechowywane będą przez okres 5 lat a następnie archiwizowane zgodnie z jednolitym 

wykazem akt, 

 

4) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 

5) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

 

6) podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie nieważnością 

oddanego głosu. 

mailto:iodo@czerwonak.pl

