
 

FORMULARZ KARTY DO GŁOSOWANIA 
 

dla mieszkańców Gminy Miasto Świnoujście, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat 

na zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 

Karta do głosowania jest ważna, gdy wypełnione są prawidłowo wszystkie pola formularza. 

Karta winna być wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Głosować można tylko jeden raz, wskazując maksymalnie dwa projekty: 

jeden z tabeli „Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej” - 

„Zakupy inwestycyjne” 

oraz 

jeden z tabeli „Przedsięwzięcie o charakterze prospołecznym, 

kulturalnym, oświatowym lub sportowym” 

 

1. IMIĘ                       

2. NAZWISKO                       

3. PESEL            

4. 
ADRES 

ZAMIESZKANIA 

UL.                       

NR       

Ś W I N O U J Ś C I E 

 

 

 

Oświadczenie 
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Miasto Świnoujście i ukończyłem 16 lat oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 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 Prezydent Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu 

ul. Wojska Polskiego 1/5. 

 

 

1.  …………….……………………………………........................................................... 
PODPIS OSOBY ODDAJĄCEJ GŁOS 

 
2.  …………….……………………………………........................................................... 

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO* 

 

* Formularz musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy głos został oddany przez osobę, 

 która nie ukończyła 18 lat. 

Karta do głosowania jest jedną kartą, zadrukowaną dwustronnie, formatu A4. 

 



FORMULARZ KARTY DO GŁOSOWANIA 

„Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej” - 

„Zakupy inwestycyjne” 
Przy wybranym projekcie w rubryce „Wybór” należy postawić znak „X” 

Wybór Numer i nazwa projektu 
Lokalizacja 

projektu 

Szacunkowy koszt 

realizacji projektu 

 
1. Zagospodarowanie dziedzińca szkolnego 

wraz z otoczeniem w SP 1 
SP nr 1 500 000,00 zł 

 
2. Budowa placu piknikowego na terenie 

osiedla Przytór-Łunowo 

przy placu zabaw 

ul. Zalewowa 
500 000,00 zł 

 3. Nowoczesna Szkoła LO im. Mieszka I  37 500,00 zł 

 4. Rescue Lab 
pomieszczenia 

gospodarcze 

SP nr 1 

500 000,00 zł 

 

5. Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń 

znajdujących się w zasobach Miasta 

Świnoujście dla siedziby Centrum 

Organizacji Pozarządowych 

ZGM 

ul. Piastowska 62 
500 000,00 zł 

 
6. Szafki w szkole dla uczniów – lżejszy 

plecak, proste plecy! 

SP nr 1, SP nr 2, 

SP nr 4, SP nr 6, 

SP nr 9  

316 631,00 zł 

 
7. Budowa placu zabaw z nawierzchnią 

bezpieczną w kwartale ul. Kujawskiej, 

Kołłątaja i Poznańskiej 

działka nr 336 350 000,00 zł 

 

8. Program zwiększenia dostępności 

do zabiegów operacyjnych w wyniku 

modernizacji sprzętu do znieczuleń 

i doposażenia sal operacyjnych 

oraz poprawa standardu opieki 

nad krytycznie chorymi poprzez zakup 

sprzętu do diagnostyki i podtrzymywania 

czynności życiowych 

Szpital Miejski 

im. Jana Garduły 

ul. Mieszka I 7 

500 000,00 zł 

 

9. Modernizacja i zagospodarowanie 

zaniedbanych terenów zielonych 

należących do miasta – odnowienie 

podwórka przy ul. Kołłątaja 20-26 

działka nr 330/5 500 000,00 zł 

 
10. Miejsce pamięci ofiar katastrof morskich 

i ludzi morza 

Cmentarz 

Komunalny 

ul. Karsiborska 

30 000,00 zł 

 
11. Obserwuję, doświadczam, wiem – 

moja wymarzona pracownia chemiczna 
SP nr 6 160 479,51 zł 

 12. Osiedlowy Mini Park 
ul. Ludzi Morza 

działka nr 102 
500 000,00 zł 

 

13. Modernizacja pracowni komputerowych 

CEZiT na potrzeby nowych wyzwań 

egzaminów potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie 

CEZiT 162 893,82 zł 

„Przedsięwzięcie o charakterze prospołecznym, 

kulturalnym, oświatowym lub sportowym” 
Przy wybranym projekcie w rubryce „Wybór” należy postawić znak „X” 

Wybór Numer i nazwa projektu 
Lokalizacja 

projektu 

Szacunkowy koszt 

realizacji projektu 

 14. Organizacja obozu szkoleniowo-

wypoczynkowego dla grupy dzieci 

i młodzieży trenującej grę w piłkę nożną 

Polska, Europa 40 000,00 zł 

 
15. Ratujemy ucząc Świnoujście 40 000,00 zł 

 

16. Morskie wychowanie dzieci i młodzieży 

JKMW „Kotwica” 

o/Świnoujście, 

Zatoka Pomorska, 

Zalew Szczeciński 

40 000,00 zł 

 
17. Ogród zmysłów 

Szpital Miejski 

im. Jana Garduły 

ul. Mieszka I 7 

40 000,00 zł 

 
18. Młodzi Programiści SP nr 6 40 000,00 zł 

 19. Świnoujska Espana – Edukacja, Sport, 

Priorytet, Analiza, Nauka, Ambicja / 

Organizacja Obozu Sportowo-

Edukacyjno-Integracyjnego dla dzieci 

i młodzieży (7-15 lat|) ze Świnoujścia 

w LLoret De Mar w Hiszpanii 

Lloret De Mar 

Hiszpania 
39 999,96 zł 

 
20. Jazz na Wyspach – świnoujskie 

spotkania muzyczne 

Świnoujście 

(np. obiekty 

MDK) 

35 600,00 zł 

 


