
Karta do głosowania 

na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2017 rok 

Pouczenie: 
1. Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 5 do 19 października 2016r. do godz. 24:00. 

2. Głosowanie ma charakter jawny. 
3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia. 

4. Kartę do głosowania należy złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7. 

W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty. 
5. Kwoty, jakie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, wynoszą odpowiednio: 

jednostka pomocnicza 

liczba mieszkańców zameldowanych na obszarze  

danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień  

31 marca 2016 r.  

kwota, która może być przeznaczona na zadania o 

charakterze lokalnym dla danej jednostki 

pomocniczej 

Dzielnica Nowe Miasto  8.619 do 258.570 zł 

Dzielnica Podlesie  2.671 do 80.130 zł 

Dzielnica Stare Miasto  7.571 do 227.130 zł 

Sołectwo Bielany  1.912 do 57.360 zł 

Sołectwo Bulowice  5.028 do 150.840 zł 

Sołectwo Łęki  1.336 do 40.080 zł 

Sołectwo Malec  1.360 do 40.800 zł 

Sołectwo Nowa Wieś  3.347 do 100.410 zł 

Sołectwo Witkowice  2.396 do 71.880 zł 

Razem 34.240 do 1.027.200 zł 

Zasady ważności głosu: 
1. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” 

w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego 

na karcie do głosowania oświadczenia. 

 

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności głosu. 
2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 1 zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania. 

3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego lub gdy dane te są nieczytelne. 

4. Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem Gminy Kęty. 
5. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego. 

6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie. 

7. Głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Kęty lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia. 

Lp. Jednostka pomocnicza Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania Szacunkowy 

koszt 

Wybór 

1. Dzielnica Nowe Miasto „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Nowego Miasta” (KU.060.1.1.2016.EJB)  150.000 zł ☐ 

2. Dzielnica Nowe Miasto 
„Stworzenie Strefy Rozrywki dla Dzielnicy Nowe Miasto z placem zabaw dla dzieci – okolice OSiR” 

(KU.060.1.2.2016.EJB) 
106.400 zł ☐ 

3. Dzielnica Nowe Miasto 
„Zasadzenie ekranu zielonego z tui olbrzymiej na osiedlu T. Kościuszki wzdłuż ulicy T. Kościuszki” 

(KU.060.1.8.2016.EJB) 
7.865,40 zł ☐ 

4. Dzielnica Nowe Miasto „Nowe miejsca parkingowe w dzielnicy Nowe Miasto” (KU.060.1.18.2016.EJB)  35.000 zł ☐ 

5. Dzielnica Nowe Miasto „Rehabilitacja dzieci i niemowląt, terapia wad postawy – Nowe Miasto” (KU.060.1.27.2016.EJB) 97.800 zł ☐ 

6. Dzielnica Nowe Miasto „Montaż windy w budynku krytej pływalni” (KU.060.1.30.2016.EJB) 120.000 zł ☐ 

7. Dzielnica Nowe Miasto 
„Zakup specjalistycznej kamery ratowniczej dla OSP Kęty do działań przeciwpowodziowych i w budynkach 

wysokich dzielnicy Nowe Miasto” (KU.060.1.41.2016.EJB) 
95.000 zł ☐ 

8. Dzielnica Podlesie „Doposażenie placów zabaw w dzielnicy Kęty Podlesie” (KU.060.1.11.2016.EJB) 40.130 zł ☐ 

9. Dzielnica Podlesie „Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kęty Podlesie” (KU.060.1.13.2016.EJB) 40.000 zł ☐ 

10. Dzielnica Stare Miasto „Monitoring – Dzielnica stare Miasto” (KU.060.1.21.2016.EJB) 170.000 zł ☐ 

11. Dzielnica Stare Miasto „Doposażenie istniejącego placu zabaw „Skrzat” na os. Królickiego” (KU.060.1.22.2016.EJB) 50.000 zł ☐ 

12. Dzielnica Stare Miasto 
„Modernizacja i remont chodnika przy ulicy Mickiewicza. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy 

Mickiewicza” (KU.060.1.23.2016.EJB) 
220.000 zł ☐ 

13. Dzielnica Stare Miasto 

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych powyżej 18 

roku życia z orzeczona niepełnosprawnością, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie – Stare 

Miasto” (KU.060.1.26.2016.EJB) 

79.200 zł ☐ 

14. Dzielnica Stare Miasto 
„Dzielnica Stare Miasto wspiera bezpieczeństwo strażaków OSP Kęty – zakup sprzętu łączności i lokalizacji 

online ratowników” (KU.060.1.40.2016.EJB) 
99.789,90 zł ☐ 



15. Sołectwo Bielany 
„Otwarta siłownia zewnętrzna przy placu zabaw na terenie ZSG dla mieszkańców Bielan” 

(KU.060.1.3.2016.EJB) 
32.000 zł ☐ 

16. Sołectwo Bielany 
„Zestaw nagłaśniający do wykorzystania dla organizacji użyteczności publicznej działającej na terenie Bielan 

oraz budowa stanowiska pchnięcia kulą na terenie ZSG w Bielanach” (KU.060.1.4.2016.EJB) 
25.000 zł ☐ 

17. Sołectwo Bielany „Oświetlenie ulicy Ogrodowej – Bielany” (KU.060.1.6.2016.EJB) 20.000 zł ☐ 

18. Sołectwo Bielany 
„Budowa linii oświetleniowej – Bielany – ul. Mostowa od mostu na Sole do ul. Sosinki” 

(KU.060.1.10.2016.EJB) 
57.360 zł ☐ 

19. Sołectwo Bielany „Wykonanie ścieżek asfaltowych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Bielanach” (KU.060.1.28.2016.EJB) 40.000 zł ☐ 

20. Sołectwo Bulowice 
„Wymiana pieca centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji grzewczej w części bojowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bulowicach” (KU.060.1.7.2016.EJB) 
50.000 zł ☐ 

21. Sołectwo Bulowice „Wymiana drzwi w budynku przedszkola w sołectwie Bulowice” (KU.060.1.14.2016.EJB) 10.840 zł ☐ 

22. Sołectwo Bulowice „Kamery w rejonie cmentarza i kościoła w sołectwie Bulowice” (KU.060.1.15.2016.EJB) 60.000 zł ☐ 

23. Sołectwo Bulowice „Montaż klimatyzatora w kaplicy cmentarnej w sołectwie Bulowice” (KU.060.1.16.2016.EJB) 10.000 zł ☐ 

24. Sołectwo Bulowice 
„Adaptacja terenu przy świetlicy młodzieżowej oraz zakup projektora dla świetlicy młodzieżowej w sołectwie 

Bulowice” (KU.060.1.37.2016.EJB) 
20.000 zł ☐ 

25. Sołectwo Łęki „Wymiana płytek chodnikowych przed budynkiem SP Łęki” (KU.060.1.5.2016.EJB) 40.080 zł ☐ 

26. Sołectwo Łęki „Ogrodzenie wokół kapliczki św. Floriana – Łęki” (KU.060.1.31.2016.EJB) 39.526,86 zł ☐ 

27. Sołectwo Malec „Remont alejek w parku maleckim” (KU.060.1.12.2016.EJB) 30.800 zł ☐ 

28. Sołectwo Malec „Wymiana drzwi wejściowych i ewakuacyjnych na sali gimnastycznej w Malcu” (KU.060.1.25.2016.EJB) 10.000.zł ☐ 

29. Sołectwo Malec „Budowa placu zabaw w parku w Malcu” (KU.060.1.32.2016.EJB) 33.000 zł ☐ 

30. Sołectwo Malec „Oświetlenie drogi przy ul. Wesołej w Malcu” (KU.060.1.36.2016.EJB) 4.000 zł ☐ 

31. Sołectwo Nowa Wieś „Odnowienie głównej trybuny na obiekcie LKS NIWA” (KU.060.1.24.2016.EJB) 12.400 zł ☐ 

32. Sołectwo Nowa Wieś „Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wyspiańskiego w Nowej Wsi” (KU.060.1.34.2016.EJB) 88.000 zł ☐ 

33. Sołectwo Witkowice 
Budowa linii oświetlenia ulicznego w części ul. Kwiatowej i ul. Spokojnej w Witkowicach” 

(KU.060.1.9.2016.EJB) 
53.000 zł ☐ 

Dane głosującego (wypełnić czytelnie) 

numer PESEL imię i nazwisko adres zamieszkania 

             

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Kęty, który/a ukończył/a 16 lat. Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2017 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). 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 Urząd 

Gminy Kęty z siedzibą w Kętach, Rynek 7. 

 

 
 

 

 
……………………………………………………………………. 

(data i podpis głosującego) 


