
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/154/2016 

Rady Miejskiej w Szprotawie 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH W SPRAWIE BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 

JAKO CZĘŚĆ BUDŻETU GMINY SZPROTAWY NA ROK 2017 

Proponowane zadanie: Oddaję głos na 

zadanie: 

Zadanie 1 
Tytuł zadania: Montaż centralnego ogrzewania w budynku OSP w Lesznie 

Górnym. 

 

Zadanie 2 
Tytuł zadania: Odwodnienie i utwardzenie parkingu przy ul. Brzozowej  w 

Wiechlicach. 

 

Zadanie 3 
Tytuł zadania: Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wiechlicach. 

 

 

Zadanie 4 
Tytuł zadania: Modernizacja kładki na rzece Bóbr. 

 

 

Zadanie 5 
Tytuł zadania: Plenerowe miejsce spotkań – modernizacja terenu przy 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie. 

 

Zadanie 6 

Tytuł zadania: Budowa siłowni na oś. Słonecznym. 

 

 

Zadanie 7 

Tytuł zadania: Modernizacja chodnika na ul. Chodkiewicza od strony Zespołu 

Szkół nr 1. 

 

Zadanie 8 

Tytuł zadania: Rozbudowa miejsc parkingowych w Borowinie. 

 

 

Zadanie 9 

Tytuł zadania: Podłączenie energii elektrycznej i montaż punktów świetlnych 

na placu zabaw we wsi Szprotawka. 

 

Zadanie 10 

Tytuł zadania: Wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły w Długiem. 

 

 

Zadanie 11 

Tytuł zadania: Doposażenie remizy strażackiej w Długiem w pomieszczenia 

sanitarne. 

 

Zadanie 12 

Tytuł zadania: Wykonanie nawierzchni z polbruku przed salą wiejską w 

miejscowości  Długie. 

 

Zadanie 13 

Tytuł zadania: Modernizacja podłogi i budowa sanitariatów  na świetlicy 

wiejskiej w Kartowicach 

 



Zadanie 14 

Tytuł zadania: Modernizacja elewacji i zagospodarowanie terenu z 

utworzeniem miejsc parkingowych wokół  świetlicy wiejskiej w Kartowicach. 

 

Zadanie 15 

Tytuł zadania: Utworzenie boiska z placem zabaw przy świetlicy w 

Kartowicach 

 

Zadanie 16 

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem 

terenu  przy boisku sportowym w Siecieborzycach. 

 

Zadanie 17 

Tytuł zadania: Budowa Skateparku na terenie cross-u w Wiechlicach 

 

 

 

 

Dane mieszkańca: 

Imię Nazwisko Adres zamieszkania 

 

 

 

  

 

 

 

 

………………………………….. 

(podpis) 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

1. Głosowanie obejmuje dokonanie przez mieszkańca wyboru jednego zadania poprzez 

postawienie znaku  X  w kolumnie z prawej strony obok nazwy wybranego zadania, przy 

czym każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz. 

 

2. Postawienie znaku  X w kolumnie obok nazwy więcej niż jednego zadania lub 

nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu. 

 

3. Za nieważny głos uznaje się : 

1) oddany na karcie nie zawierającej imienia i nazwiska oraz podpisu osoby głosującej; 

2) oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania; 

3) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania; 

4) oddany na więcej niż jedno zadanie; 

5) oddany w inny sposób niż wskazany w ust. 1. 

 


