
BUDŻET OBYWATELSKI GMINY NOWY TOMYŚL NA 2017 ROK
WŁĄCZ SIĘ - ZAGŁOSUJ !

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosowanie trwa od 9 do 31 stycznia 2017 roku.

Karty do głosowania można pobrać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu
– Biuro Obsługi Mieszkańca oraz ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.nowytomysl.pl. 

Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania w Urzędzie Miejskim w
Nowym Tomyślu – Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Poznańska 33, w godzinach pracy Urzędu
oraz w Gminnym Ośrodku Informacji w Nowym Tomyślu, pl. Niepodległości 10, 
w terminach

Data Godzina

10.01.2017 r. 11:00 – 13:00

17.01.2017 r. 11:00 – 13:00

19.01.2017 r. 10:00 – 17:00

21.01.2017 r. 10:00 – 13:00

24.01.2017 r. 11:00 – 13:00

26.01.2017 r. 10:00 – 17:00

28.01.2017 r. 10:00 – 13:00 

31.01.2017 r. 11:00 – 13:00

Mieszkańcy  wsi  z  terenu  Gminy  Nowy  Tomyśl  mogą  składać  karty  do  głosowania  
w zamkniętej kopercie u sołtysów. 

Głosowanie może odbywać się także listownie, poprzez wysłanie na adres Urzędu Miejskiego w
Nowym Tomyślu,  ul.  Poznańska  33  karty do głosowania  umieszczonej  w zamkniętej  kopercie,
opatrzonej  opisem:  „Głosowanie  -  budżet  obywatelski  2017”.  W  przypadku  wysyłki  pocztą
tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. 

W głosowaniu może wziąć udział  każdy mieszkaniec Gminy wpisany do rejestru wyborców na
terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

Głosowanie jest jawne.

Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania. 

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy maksymalnie  
3 wybranych zadaniach na karcie do głosowania. 

Postawienie  znaku  „X”  przy  więcej  niż  3  zadaniach,  brak  czytelnego  wypełnienia  karty  do
głosowania w każdym punkcie, brak podpisu na karcie oraz dostarczenie jej po terminie spowoduje,
że głos będzie nieważny. 



Wykaz wniosków zakwalifikowanych do głosowania 
w Budżecie Obywatelskim Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok

Lp. * Nazwa zadania Szacunkowy koszt 

1. Budowa infrastruktury sportowej na istniejącym placu 
zabaw na ulicy Nowej w Nowym Tomyślu

50 000,00 zł

2. Budowa biesiadnika przy sali wiejskiej w Cichej Górze 50 000,00 zł

3. Budowa wiaty biesiadnej przy wigwamie w Przyłęku 45 000,00 zł

4. Budowa siłowni w Paproci 35 000,00 zł

5. W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli miejsce rekreacji i 
aktywności fizycznej dla społeczności Wytomyśla  - 
siłownia zewnętrzna 

30 000,00 zł

6. Budowa placu zabaw dla dzieci w Parku im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

50 000,00 zł

7. Wykonanie podbudowy boiska sportowego 
(wielofunkcyjnego) o wymiarach 36 m x 28 m z tłucznia 
kamiennego

50 000,00 zł

8. Budowa wigwamu we wsi Stary Tomyśl 50 000,00 zł

9. Wykonanie murawy boiska sportowego z nawadnianiem 
w Przyłęku 

50 000,00 zł

10. Ogrodzenie basenu przeciwpożarowego w Bukowcu 14 500,00 zł

11. Wiata – biesiadnik o wym 10 x 15 x 4,25 m na dz. nr 154 
w Sękowie (przy jeziorku sękowskim)

50 000,00 zł

12. Budowa ogrodzenia przy wigwamie w Przyłęku 30 575,59 zł

13. Utwardzenie z kostki brukowej drogi dojazdowej do 
cmentarza w miejscowości Sątopy, gmina Nowy Tomyśl 

50 000,00 zł

14. Siłownia zewnętrzna – miejsce spotkań w Borui 
Kościelnej

50 000,00 zł

15. Utworzenie miejsc do odpoczynku dla mieszkańców 
bloków przy ulicy Nowej w Nowym Tomyślu poprzez 
instalację ławek z zadaszeniem oraz zainstalowanie 
stojaków na rowery 

20 000,00 zł

16. Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Bukowcu 15 500,00 zł

17. Montaż wentylacji i klimatyzacji na obiekcie świetlicy 
OSP w Róży

40 000,00 zł

18. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej 
w Jastrzębsku Starym

48 000,00 zł

* zadania umieszczone są w takiej kolejności, jak na karcie do głosowania 


