
KARTA GŁOSOWANIA
na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulęcin  na rok 2017

Ze wskazanych poniżej zadań należy wybrać tylko 1 zadanie, przy którym należy postawić znak „X”.

L.p. Nazwa zadania
Szacunkowy

koszt realizacji
Wybór
zadania

1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tursku 59.900

2 Stworzenie pomieszczeń dla gabinetów stomatologicznych przy szkołach w Sulęcinie 60.000

3
Utwardzenie drogi gruntowej, dojazdowej do budynków mieszkalnych i garaży ul. 
Wąska w Sulęcinie

59.800

4 Osiedle Słoneczne- remont skrzyżowania dróg  gminnych pomiędzy blokami 6,7,8 i 9 60.000

5 Obwodnica Wędrzyna- remont drogi gminnej (etap I) oraz powstanie nowych miejsc 
parkingowych

60.000

6 Modernizacja drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie 60.000

7 Budowa małej świetlicy wiejskiej w Małuszowie 60.000

8
Budowa siłowni zewnętrznych jako miejsc sportu i rekreacji w miejscowościach 
sołeckich: Wielowieś i Zarzyń

52.000

9 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utwardzenia, remontu i 
poszerzenia oraz budowy dróg asfaltowych w miejscowości Ostrów

15.000

10 Siłownia plenerowa w Długoszynie 60.000

11 Odbudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Winna Góra w Sulęcinie 60.000

12 Remont nawierzchni jezdni: Żubrów droga gminna 005632 F 60.000

13 Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Sulęcinie 60.000

14 Remont budynku po byłej remizie strażackiej w Brzeźnie 20.000

15 Remont jedynej drogi dojazdowej do posesji, oznakowanie dojazdu na adres Brzeźno 
38 (800 m)

60.000

16 Bezpieczna droga dla dzieci i młodzieży do szkoły (ul.Dikusa,) 60.000

17 Oświetlenie ścieżki rowerowej Żubrów-Osiedle Żubrów-Sulęcin 60.000

18 System podestów teatralno-widowiskowych w Sulęcińskim Ośrodku Kultury 59.000

19 Zakup kontenera  na szatnię dla zawodników wraz z toaletą dla widowni oraz zakup i 
ustawienie ławek dla kibiców na boisku do piłki nożnej w Żubrowie

60.000

20 Położenie nawierzchni drogi asfaltowej na drodze gminnej nr 319/13, 139/21, 319/22 
(pomiędzy drukarnią, ARiMR oraz Starostwem)

60.000

21 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy blokach Kościuszki 26 i Kilińskiego 2 60.000

Dane głosującego   *):

Imię i nazwisko ……………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………
PESEL ……………………………………………
*) wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do ujęcia  zadania w Budżecie 
Obywatelskim Gminy Sulęcin na 2017 rok

…………………………….
(data i podpis)

Wypełnioną  kartę należy :
1) wrzucić do urny w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie  ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcin, lub
2) przesłać na wskazany powyżej adres (decyduje data wpływu), lub
3) oddać sołtysowi danego sołectwa, lub
4) oddać przewodniczącemu miejscowości Wędrzyn


