Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 126/2016
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29.12.2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI W 2017 ROKU

Zasady głosowania
1. Osoba głosująca wybiera 1 projekt,
2. Wybór dokonywany jest poprzez postawienie znaku X przy jednym z projektów wymienionych
poniżej,
3. Aby głos był ważny należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer
PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie,
4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
• na karcie zaznaczono więcej niż jeden projekt,
• brak wpisu dotyczącego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL,
• wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub nr PESEL są nieczytelne,
• numer PESEL jest niepoprawny,
• na karcie do głosowania nie podpisano oświadczenia,
• głos został oddany po terminie głosowania.
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY GŁOSUJĄCEJ
……………………………………………………………………………………………..
ADRES ZAMIESZKANIA
……………………………………………………………………………………………..
NR PESEL
……………………………………………………………………………………………..

GŁOSUJĘ NA NASTĘPUJĄCY PROJEKT:

NR
PROJ
EKTU

1

WNIOSKODAWCA

TYTUŁ ZADANIA

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Tomasz
Jędruszko

Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz
z infrastrukturą pomiędzy
ulicami Kopernika i Króla
Zygmunta

Powstanie nowe, bezpieczne boisko sportowe
(ul. Kopernika i Kr. Zygmunta), które będzie
miejscem rozgrywek i promowania aktywnego
oraz zdrowego stylu życia. Utworzone zostanie
bezpieczne miejsce zabaw i spotkań dla
społeczności lokalnej. Zostaną zaciśnięte więzi
między mieszkańcami, którzy lepiej się poznają
i zintegrują oraz bardziej będą się utożsamiać ze
swoim miejscem zamieszkania.

GŁOS NA
PROJEKT
(X)

2

Tadeusz
Szczerba

Budowa placu zabaw dla Ogrodzenie placu zabaw, montaż urządzeń placu
dzieci. Montaż urządzeń do zabaw dla dzieci, montaż urządzeń do ćwiczeń dla
ćwiczeń dla dorosłych
dorosłych na terenie Rodzinnego Ogrodu
Działkowego "Przyszłość" w Tomaszowie Lub,
przy ul. Łaszczowieckiej 18.

3

Swietłana
Karczewska Lipowicz

Wspieranie i promocja
przedsięwzięcia "Piknik
Rodzinny - Muzyczna
Podróż z mieszkańcami
miasta"

Głównym przedmiotem zadania jest dostarczenie
usług kulturalnych przez ZAS "Harmonia".
Zaspokojenie rosnącego w letnim okresie
zapotrzebowania na imprezy kulturalne, które będą
satysfakcjonowały mieszkańców miasta. Dalszy
rozwój i działalność zespołu "Harmonia" wpłynie
na promocję regionu jego walorów kulturalnych
i turystycznych.

4

Karolina
Harbuz

Centrum Artystyczno informatyczne

Projekt łączy zajęcia plastyczne z najnowszą
techniką komputerową. "Centrum Artystyczno informatyczne" to szansa na nowy kierunek
nauczania, nowy przemysł i nowe perspektywy.

5

Aleksandra
Łuć

Zagospodarowanie terenu
wokół budynków wspólnot
przy ul. J. Piłsudskiego
i ul Rogózieńskiej w centrum miasta

Zagospodarowanie i organizacja przestrzeni
publicznej znajdującej się w centrum miasta
Tomaszowa
Lubelskiego
pod
względem
bezpieczeństwa, funkcjonalności i walorów
estetycznych. Poprawa stanu technicznego
nawierzchni twardej i stworzenie miejsc
parkingowych zwiększających bezpieczeństwo
pieszych i pojazdów oraz poprawiających
funkcjonalność terenu.

6

Magdalena
Malec Tereszczuk

Tomaszów Lubi czytać

Inicjatywa związana z popularyzacją czytelnictwa
i wymianą książek tzw. "bookcrossing". Zadanie
ma na celu wybudowanie ogólnodostępnej,
zabudowanej "półki na książki", która usytuowana
będzie na placu zabaw w Parku Miejskim.

7

Piotr
Gruszecki

8

Ks. mgr
Dariusz
Wasiluk

Promocja Miasta Tomaszów Zorganizowanie dwóch koncertów zespołów
Lubelski poprzez cygańską romskich. Pierwszy w marcu, drugi w lipcu lub
melodię
sierpniu 2017 r. W koncertach wystąpią dwa różne
zespoły z innych miast a także lokalny zespół
"Tamburino".
Iluminacja zabytkowej
Cerkwi Prawosławnej w
Tomaszowie Lubelskim jako
podkreślenie walorów
architektonicznych
i wielokulturowości miasta

Iluminacja pozytywnie wpłynie na podniesienie
bezpieczeństwa
otoczenia
oraz
walorów
estetycznych centrum miasta. Uwypuklenie
walorów architektonicznych świątyni wpłynie na
pozytywny rozwój turystyki i zainteresowanie
miastem, jego kulturą, tradycją i historią
przodków. Inwestycja pozytywnie wykreuje
wizerunek miasta i mieszkańców dbających
o dobra kultury i bezpieczeństwo w obrębie
centrum miasta.

9

Jerzy
Majewski

Aktywna integracja
z Akademią TKKT

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców
Miasta Tomaszów Lubelski w każdym wieku
(seniorów, dzieci, młodzież, matki z dziećmi)
zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego
czasu.
Działanie zakłada przeprowadzenie bezpłatnego
weekendowego, 3-dniowego seminarium z zakresu
sztuk walki z Mistrzem Świata w karate.

10

Józef
Mazur

Zagospodarowanie terenu na
os. Południe ul. Roztocze
Dolna polegające na
stworzeniu terenu
rekreacyjnego

Zakup i posadowienie elementów tworzących
"zieloną plażę" z elementami do ćwiczeń
i rekreacji na os. Południe (ul. Roztocze,
ul. Dolna).

11

Waldemar
Kołcun

Wypożyczalnia nartorolek
dla mieszkańców
Tomaszowa Lubelskiego do
letniego uprawiania
narciarstwa biegowego

Stworzenie wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców
Miasta Tomaszów Lubelski do letniego uprawiania
narciarstwa
biegowego
nartorolek.
Wypożyczalnia w okresie letnim działałaby na
terenie OSiR Tomasovia przy torze do biegów na
nartorolkach. Wypożyczalnia działałaby na
zasadzie non profit.

12

Małgorzata
Głuszko

Remont parkingu przy bloku Naprawa parkingu przy bloku ul. Kr. Zygmunta 7.
ul. Kr. Zygmunta 7

13

Patryk
Nowak

Samoobsługowe stacje
naprawy rowerów

Zrób to sam - rower bez tajemnic dla mieszkańców
Tomaszowa Lubelskiego. Stacje naprawy rowerów
usytuowane w trzech punktach: Rynek Miejski,
Park Miejski,
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Tomaszowie Lubelskim.

14

Ewelina
Stasiuk

Modernizacja placu zabaw
znajdującego się przy
ul. Promiennej 1
w Tomaszowie Lubelskim

Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy
ul. Promiennej 1 w Tomaszowie Lubelskim
poprzez montaż nowych urządzeń do zabaw.

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Tomaszowa Lubelskiego, który/a ukończył/a 16 lat, i wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu
obywatelskiego na 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
poz. 922 ). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które
mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów
Lubelski.
……………………………………
Data

…………………………………….
Podpis

