Imię i Nazwisko:
Pesel:
Jaworze

Adres ul.:

„BUDŻET OBYWATELSKI W JAWORZU”
KARTA DO GŁOSOWANIA
1) Głosowanie trwa od 3 kwietnia 2018 roku do 29 kwietnia 2018 roku.
2) Wypełniaj kartę do głosowania w programie „Adobe Reader”.
3) Aby prawidłowo oddać głos ważny, należy wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez
postawienie znaku  przy wybranym zadaniu.
4) Pamiętaj, aby wpisać swoje imię i nazwisko, PESEL, ulicę i nr domu u samej góry karty. Jeżeli dane
będą nieprawidłowe lub nieprawdziwe albo ich nie wpiszesz, Twój głos będzie nieważny.
5) 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).
6) Głos jest nieważny, jeżeli zaznaczono więcej niż jedno zadanie lub nie zaznaczono żadnego.
7) Elektroniczną kartę do głosowania – po jej wypełnieniu zgodnie z powyższą instrukcją – można
wysłać poprzez zapisanie formularza PDF na dysku i przesłanie na adres e-mail: bo2018@jaworze.pl
8) Jeżeli nie chcesz głosować elektroniczne, możesz głosować w sposób tradycyjny, oddając głos
osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze w pokoju 106 w godzinach jego pracy.
NAZWA ZADANIA I JEGO
LOKALIZACJA

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

1.

„Zdrowie dzieci zaczyna
się w kuchni”

Zakup pieców konwekcyjnoparowych dla kuchni w Szkole
Podstawowej nr 1 w Jaworzu
i Szkole Podstawowej nr 2
w Jaworzu

30 000,00 PLN

2.

„Doposażenie placu
zabaw przy Przedszkolu
nr 2 w Jaworzu”

Doposażenie istniejącego placu
zabaw w nowe urządzenia

29 999,70 PLN

3.

„Krąg kobiet Jaworza –
spotkania i warsztaty
integracyjne 2018 rok –
rozwój”

Spotkania i warsztaty
integracyjne

4.

„Stworzenie systemu
audio – video
wspomagającego wykłady
audytoryjne, prelekcje i
zajęcia warsztatowe
słuchaczy Jaworzańskiego
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku (JU3W) w lokalach
oraz w terenie”

LP.

KOSZT ZADANIA

6 000,00 PLN

Stworzenie systemu instalacji
audio-video składającego się z:




rzutnika
multimedialnego z
kursorem laserowym
przenośnego
komputera
przenośnego zestawu
nagłaśniającego

6 500,00 PLN

GŁOS

5 elementów prezentacji Gminy
Jaworze:

5.

„Dumni z Jaworza –
Jaworze oczami
mieszkańców i nie tylko
…”

6.

„Montaż ławek dla mam
karmiących oraz
opiekunów
przewijających dziecko”

7.

„Kontynuacja budowy
chodnika wzdłuż ulicy
Południowej”




Widokówki
Notesy magnetyczne na
lodówkę
 Teczki ofertowe z
nadrukiem
 Torby bawełniane Eko z
nadrukiem
 Mapa turystyczna
Jaworza
Dostawa i montaż dwóch ławek
gdzie można bez skrępowania
nakarmić i przewinąć małe
dziecko. Strefy będą
zlokalizowane koło Tężni
Solankowej i w Parku
Zdrojowym.
Budowa chodnika, utwardzenie
terenu, budowa odwodnienia

24 900,00 PLN

20 400,00 PLN

30 000,00 PLN

Zakup kurtyny scenicznej, która
zostanie zamontowana na
parterze Domu Gminnego „Pod
Harendą”.

25 000,00 PLN

8.

„Kurtyna”

9.

„MuraLOVA szkoła”

Mural na ścianie sali
gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Jaworzu

10 000,00 PLN

„Jaworkowy Zakątek
Zabaw”

Postawienie wiaty – altany
drewnianej – z piaskownicą i
bujakami na sprężynach
(zwierzątka do zabaw
ruchowych) w ogródku
przedszkolnym Publicznego
Przedszkola nr 1 w Jaworzu

27 500,00 PLN

10.

