Lista zadań zgłoszonych przez mieszkańców miasta Żukowo
w ramach konsultacji w sprawie przeznaczenia części wydatków
z budżetu Gminy Żukowo na 2018 rok.

1.

Budowa drogi pieszo rowerowej Parkowa - Gdańska (kompleks boisk)
Zadanie obejmuje wybudowanie około 122 m drogi pieszo-rowerowej łączącej ulicę Parkową z
pętlą autobusową oraz kompleksem boisk przy szkole podstawowej przy ulicy Gdańskiej w
Żukowie. Droga szerokości 2m przeznaczona byłaby dla ruchu pieszego i rowerowego.
Lokalizacja zadania: działki 756/2 oraz 756/13
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 48 000 zł

2.

Zadbaj o czystość swojego miasta „Psi pakiet”
Umieszczenie 30 słupków z woreczkami oraz pojemnikami na odpady po psich nieczystościach.
Woreczki zawierają specjalny dodatek, który po upływie 24 miesięcy ulega biodegradacji.
Zadbanie o czystość miasta i naszych osiedli.
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Lokalizacja zadania: miasto Żukowo
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

3.

Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nowe w nowoczesne urządzenia zabawowe
Istniejący od lat na osiedlu plac zabaw wymaga modernizacji i doposażenia. Ma być
nowoczesny, wielofunkcyjny, dostosowany do potrzeb osób w rożnym wieku i o rożnej
sprawności. Część urządzeń ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja zadania: działka 539, na terenie obecnego placu zabaw przy ul. Gdyńskiej.
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 000 zł

4.
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Scena mobilna z zadaszeniem oraz ławkami nad Jeziorkiem w Żukowie

Musisz mieć
ukończone 16 lat
i być mieszkańcem
miasta Żukowo

Możesz oddać
głos tylko na
1 projekt

!
Głosuj
wypełniając
ankietę

Zakup i ustawienie sceny mobilnej na betonowym podłożu nad Jeziorkiem w Żukowie. Zakup
ławek drewnianych lub plastikowych do siedzenia dla 100 osób. Scena będzie wykorzystywana
do imprez osiedlowych oraz cyklicznych.
Lokalizacja zadania: działka 277/11, ul. Książąt Pomorskich
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 140 000 zł

Na www.zukowo.budzet-obywatelski.org

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
w Biurze Obsługi Klienta
Cały okres głosowania: Pn-Wt 7.30-17.00
Śr-Cz 7.30-15.30 Pt 7.30-15.00
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Ośrodek Kultury
i Sportu w Żukowie
ul. Mściwoja 6
Cały okres głosowania:
Pn-Pt 8.00-16.00

Ankieta wyboru
W celu dokonania wyboru należy wybrać tylko
jeden projekt z poniższej listy poprzez postawienie znaku „x” w odpowiednim polu w kolumnie
„wybór”, a także podpisać zawarte na karcie
oświadczenie.

Zasady głosowania:
1. Można wybierać tylko jeden projekt z
poniższej listy,
2. Można tylko jeden raz wziąć udział w
ankiecie.

Ankietę uznaje się za nieważną jeśli
zachodzi co najmniej jedna z poniższych
okoliczności:
1. Nie zaznaczono żadnego pola w ankiecie lub
wybrano więcej niż jeden projekt.
2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną ankietę,
3. Oświadczenie zawarte w ankiecie nie zostało
podpisane lub brak daty.
4. Mieszkaniec biorący udział ankiecie wyboru
nie podał swoich danych osobowych oraz nie
wyraził zgody na przetwarzanie tych danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
konsultacji poprzez złożenie podpisu.
5. Dokonano modyﬁkacji ankiety w postaci
zmiany treści, kolejności projektów,
wytłuszczeń itp.

Lista projektów
Lp. Nazwa Zadania
(Tytuł Projektu)

Lokalizacja

Orientacyjny
Koszt

1.

Budowa drogi pieszo
rowerowej Parkowa Gdańska (kompleks boisk)

Działki 756/2 oraz 756/13

48 000 zł

2.

Zadbaj o czystość
swojego miasta
„Psi pakiet”

miasto Żukowo

40 000 zł

3.

Doposażenie placu
zabaw na Osiedlu Nowe
w nowoczesne urządzenia
zabawowe

Działka 539, na terenie
obecnego placu zabaw przy
ul. Gdyńskiej

50 000 zł

4.

Scena mobilna z
zadaszeniem oraz
ławkami nad Jeziorkiem w
Żukowie

Działka 277/11, ul. Książąt
Pomorskich

140 000 zł

Dane osobowe i oświadczenie głosującego
Dane głosującego:
Imię i nazwisko:
…………………………..........................…….
…………………………..........................…….

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 622) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do weryﬁkacji poprawności danych
w ramach prowadzonych konsultacji z mieszkańcami
miasta Żukowo w sprawie przeznaczenia części
wydatków z budżetu Gminy Żukowo na 2018 rok

…………………………..........................…….

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
karnego, oświadczam, że wszystkie podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym.

Adres zam.:

Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta Żukowo,
który/a ukończył/a 16 lat.

…………………………..........................…….

Data urodzenia: .....................................................
Czytelny podpis: ....................................................

…………………………..........................…….

...............................................................................
…………………………..........................…….

Wybór
(miejsce na
postawienie
znaku X)

Data głosowania: ...................................................
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* Wszystkie dane tabeli należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
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