
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/208/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 29.08.2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

Wybór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok

Prosimy  o  wybranie  maksymalnie  3 Państwa  zdaniem  najważniejszych  zadań  na  

liście, poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranych zadaniach.

Lp.* Nazwa zadania Szacunkowy
koszt **

TAK

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 w Chojnikach 

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
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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

*  kolejność  zadań  umieszczonych  na  karcie  została  ustalona  w  drodze  losowania
przeprowadzonego przez Komisję 
**  przewidywane  koszty  są  szacunkowe,  koszt  realizacji  może  ulec  zmianie  w  zależności
od ostatecznego zakresu zadania

Uwaga:
Postawienie znaku „X” przy więcej niż 3 zadaniach powoduje, że głos jest nieważny. 

Dane głosującego:

Imię: ……………………...........…..

Nazwisko: ……………...........…….

PESEL: ……………........….………

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do

przeprowadzenia wyboru zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017

rok  (art.  23  ust.  1  pkt  1  ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  -

Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

                                                                                               …..………………………….
   (data, podpis głosującego)
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