
ANKIETA 
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Ozimka 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2017 rok 
przeprowadzonych w dniach 06-27.09.2016 r. 

 
1. Ankietę wypełnić mogą mieszkańcy Ozimka, którzy w dniu głosowania mają ukończone 18 lat.  

2. 1. Aby prawidłowo oddać głos należy w tabeli opisanej w pkt 5 ankiety: 

1) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz PESEL; 

2) wpisać datę wypełnienia ankiety, podpisać ją (z wyłączeniem ankiet elektronicznych). 
2. Głosujący może wybrać JEDEN PROJEKT  spośród projektów podlegających konsultacjom 

zamieszczonych w pkt 6 ankiety, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym widnieje nazwa 
wybranego przez głosującego projektu. 

3. W głosowaniu można wziąć udział tylko raz. 

4. 1. Głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) głosujący w ankiecie nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt; 

2) głosujący nie podał w ankiecie swojego imienia i nazwiska, PESEL-u albo adresu miejsca zamieszkania oraz 

gdy dane te lub ich części wpisane w ankiecie są nieczytelne; 

3) podane imię lub nazwisko, adres zamieszkania są niezgodne z danymi w ewidencji ludności; 

4) zamieszone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało 
opatrzone datą łub nie zostało podpisane przez głosującego (z wyłączeniem ankiet elektronicznych); 

5) głosujący w dniu głosowania nie ma ukończonych 18 lat. 

2. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę z 
najwcześniejszą datą głosowania, a kolejne karty nie będą brane pod uwagę i głos oddany na kolejnych kartach jest 
nieważny. 

 
5. DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA JĄCEGO ANKIETĘ: 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

PESEL 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281;  z 
2016r. poz.195) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2017r. 

DATA GŁOSOWANIA 
 

 

PODPIS GŁOSUJĄCEGO ( nie jest 
obowiązkowy w przypadku ankiet wypełnianych 
elektronicznie) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



6. WYKAZ PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA NA 2017 ROK  : 

 

Lp. NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA  
PROJEKTU 

KOSZT 
PROJEKTU 

WYBÓR 
(MIEJSCE  
NA 
POSTAWIENIE 
ZNAKU „X”) 
 
 

1 Rozbudowa  placu zabaw przy ul.  
Cmentarnej i Sikorskiego 

Ozimek, plac zabaw 
między ul. Sikorskiego a 
Cmentarną 

150.000,00  

2 Dokończenie remontu trybuny 
głównej stadionu miejskiego 

Stadion miejski w Ozimku 
przy ulicy 
Częstochowskiej 

155 000,00  

3 Remont chodnika wraz z 
oświetleniem Słowackiego 10-16 do 
pętli przy ulicy Korczaka 

Łącznik od łuku drogi 
osiedlowej  przy blokach 
Słowackiego 10-16 do 
pętli przy ulicy Korczaka 

50 386,00  

4 Remont chodnika wzdłuż budynku 
przy  ulicy Sikorskiego 33 i 35 
 

Ozimek, ulica Sikorskiego 
33 i 35 
Działka nr 202/14 
 

23 800,00  

5 Edukacyjna Pracownia 
Multimedialna- Ozimek 2017 

Ozimek, Dom Kultury ul. 
Dłuskiego 4 

90 000,00  

6 Wykonanie 10 miejsc postojowych 
ul. Korczaka dz. 135/7 

Ozimek, ul. Korczaka 
działka nr 135/7-teren 
zielony po prawej stronie 
wjazdu do PP nr 2 w 
Ozimku ( miejsca 
parkingowe usytuowane 
prostopadle do wjazdu) 

27 295,00  

7 Wykonanie 10 miejsc postojowych 
ul. Sikorskiego 33 A i stacja TRAFO 

Ozimek przy budynku 
mieszkalnym ul. 
Sikorskiego 33 A i stacji 
TRAFO 

30 677,50  

8 Wykonanie 20 miejsc postojowych 
ul. Korczaka dz. 135/7 

Ozimek, ul. Korczaka 
działka nr 135/7-teren 
zielony po prawej stronie 
wjazdu do PP nr 2 w 
Ozimku( miejsca 
parkingowe usytuowane 
równolegle do wjazdu 

70 885,00  

9 Oświetlenie punktów składowania 
śmieci Sikorskiego 2 i 4 

Ozimek ul. Sikorskiego 2 i 
4 

15 000,00   

10 Analogowa Ciemnia Fotograficzna Ozimek, Dom Kultury ul. 
Dłuskiego 4 

10 000,00  

11 Zakup komputerów dla Biblioteki 
Publicznej  

Dom Kultury w Ozimku- 
MGBP Oddział dla dzieci i 
młodzieży 

17 825,00  

13 Budowa miejsc parkingowych na 
osiedlu 22 Lipca w Ozimku 

Ozimek, ulica 22 Lipca 
 

200 000,00  

14 Doposażenie placu zabaw ul. 
Korczaka działka nr 126/42  

Ozimek, plac zabaw 
między ul. Słowackiego a 
Korczaka działka                   
nr 126/14 

38 000,00  

15 Montaż monitoringu na ternie 
miasta Ozimek 

Ozimek: Park Europejski, 
Park Hutnika, okolice 
parkingu na ulicy 
Sikorskiego 35; Plac 
zabaw na wysokości 22 
Lipca, plac na zbiegu ulic 
Cmentarna i Sikorskiego 

100 000,00  

 


