
Imię i Nazwisko1: ……………………………………………. 
 
Rok urodzenia: ……………………………………………….. 
 
Adres:  ul. ………………………………………………..………… 43-384 Jaworze 
 
 

 „KONSULTACJE SPOŁECZNE W ODNIESIENIU DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY JAWORZE 
W RAMACH BUDŻETU NA ROK 2022 W TRYBIE TZW. PROJEKTÓW OBYWATELSKICH 

ZGŁASZANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW” 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

1) Głosowanie trwa 
- w trybie głosowania osobistego od 28 marca 2022 roku do 13 kwietnia 2022 roku 
- w trybie głosowania elektronicznego od 28 marca 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku 

2) Aby prawidłowo oddać głos ważny, należy wybrać nie więcej niż dwa zadania z poniższej listy poprzez postawienie znaku 
 przy wybranych zadaniach. 

3) Pamiętaj, aby wpisać swoje imię i nazwisko, rok urodzenia, ulicę i nr domu u samej góry karty. Jeżeli dane będą nieprawidłowe 
lub nieprawdziwe albo ich nie wpiszesz, Twój głos będzie nieważny. 

4) Można tylko jeden raz wziąć udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden 
raz, żaden z Twoich głosów nie będzie wzięty pod uwagę (głos nieważny).  

5) Głos jest nieważny, jeżeli zaznaczono więcej niż dwa zadania lub nie zaznaczono żadnego. 
6) Kartę dostarcz do Urzędu Gminy Jaworze do pokoju 106 w godzinach jego pracy. 
7) Jeżeli chcesz głosować elektroniczne, wejdź na stronę internetową bo.jaworze.pl  i postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną 

na stronie internetowej. 
8) Głosować może każda osoba, która ukończyła 13. rok życia najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 roku. 

 

LP. 
NAZWA ZADANIA 

I JEGO LOKALIZACJA 
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

KOSZT 
ZADANIA 

GŁOS 

1. 
Bezpieczny i atrakcyjny ogród 
przedszkolny – Przedszkole 
Publiczne nr 2 w Jaworzu 

Wykonanie bramki oraz chodnika wzdłuż 
ogrodzenia do wejścia do przedszkola oraz 
powiększenie parkingu dla pracowników i 
dostawców. Montaż na istniejącym placu zabaw 
nowego urządzenia ogrodowego- "statku z 
panelem edukacyjnym" 

74 684,59 PLN  

2. 

Modernizacja i doposażenie 
miejsca piknikowego oraz 
dostosowanie pomieszczenia 
socjalnego przez GKS Czarni 
Jaworze 

Wyposażenie wiaty w meble drewniane i 
piknikowe, zabudowa południowej części wiaty, 
utworzenie zaplecza socjalnego wewnątrz 
budynku, zabudowa pomieszczenia 
sędziowskiego i gospodarczego. 

57 160,00 PLN  

3. 

Słonecznie, ale bezpiecznie - 
wykonanie wiaty zacieniającej 
miejsce odpoczynku uczniów na 
boisku szkolnym 

Zakup i montaż wiaty wraz z ławkami dla 
uczniów korzystających z boiska w trakcie i po 
zajęciach, mające na celu zabezpieczenie 
uczniów przed możliwymi negatywnymi 
skutkami promieniowania słonecznego. 

75 000,00 PLN  

4. 
Jestem bezpieczny na drodze - 
Mobilne miasteczko ruchu 
drogowego 

Miasteczko rowerowe stanowi pomoc 
dydaktyczną przy nauce przepisów ruchu 
drogowego i zasad poprawnego zachowania się 
uczestników ruchu na drodze. Sprawdza się 
przy szkoleniu młodych rowerzystów, dzieci w 
wieku szkolnym i przedszkolnym. 

47 797,80 PLN  

5. 
Nowoczesna Edukacja 
Przedszkolaka z monitorem 
interaktywnym 

Zakup monitorów interaktywnych mających na 
celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej oraz podniesienie standardów 
usług edukacyjnych w PPS nr 1 w Jaworzu. 

16 900,00 PLN  

 

 
1 Głosując, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wykonania konsultacji społecznych w trybie tzw. projektów 

obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) 

i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Jaworze.  

 


