
 

 

DECYDUJ O SWOIM MIEŚCIE - 

WYBIERZ NAJLEPSZE 

PROJEKTY! 
 

 

 

Pamiętaj!  

 GŁOSOWANIE od 11 sierpnia do 14 września 2016 r. do godz. 12.00. 

 Głosować może mieszkaniec Wąbrzeźna, który ukończył co najmniej 16 lat. 

 Wybieramy dowolną liczbę projektów z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie 

przekracza 300.000 zł. 

 Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta  

(ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno) najpóźniej do 14 września do godz. 12.00 

(w przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego). 

 

Uwaga! Ankieta nie może mieć skreśleń, musi być 

wypełniona poprawnie i czytelnie. 

 

 

Wyniki głosowania najpóźniej 12 października 2016 r. na stronach: 

www.wabrzezno.com 

budzetobywatelski.wabrzezno.com 

 

 

http://www.wabrzezno.com/
http://www.budzetobywatelski.wabrzezno.com/


 

ANKIETA – GŁOSOWANIE 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 
 

Przy wybranych zadaniach w kolumnie „Wybór” stawiamy znak X. 

Uwaga! Wartość wszystkich wybranych zadań nie może przekroczyć 300.000 zł. 

(Opis zadań na www.budzetobywateslki.wabrzezno.com) 

 

Lp. Nazwa projektu  Szacunkowa wartość 

 w zł 

Wybór 

1.  Doposażenie placu zabaw 31.500  

2.  Rozwój Klubu Aktywnych Kobiet 30.000   

3.  Sprzęt sportowy dla Wilkołaków 12.000  

4.  System multimedialny dla parafii MBKP 32.000  

5.  Tablica pamięci k. Ksawerego Połomskiego 5.000  

6.  Izba pamięci wąbrzeskiego pożarnictwa 109.400   

7.  Zakup katamaranu ratowniczego systemu woda – lód na 

wyposażenie OSP w Wąbrzeźnie 

40.600  

8.  Wymiana nawierzchni placu zabaw w Ogródku Jordanowskim 120.000  

9.  Przebudowa plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym  150.000  

10.  Telebim 180.000  

 Ogólna wartość wybranych projektów 

(nie więcej niż 300.000 zł): 

  

Liczba wybranych projektów:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Wąbrzeźna. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2017 rok zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1182 i 1662). 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo do dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wąbrzeźna. 

 

Data i podpis osoby głosującej ……………………..……………………….. 

oraz w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna./rodzica………………………………………………. 

Imię                 

Nazwisko                 

Adres:Wąbrzeźno, ulica:                 

PESEL                   


