
ANKIETA DO GŁOSOWANIA  

Wybór zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2018 

ZADANIA DUŻE 

(koszt realizacji jest wyższy niż 15 000,00 zł, ale nie przekracza 100 000,00 zł brutto) 
 

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Świebodzin stale zamieszkały  

na jej terenie. Aby głos był ważny prosimy o wybranie 1 zadania poprzez postawienie znaku X  

w kratce z prawej strony obok nazwy wybranego zadania i orientacyjnego kosztu zadania. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Orientacyjny 

koszt 

Oddany 

głos 

1. 
Smart Plac - miasteczko ruchu drogowego i gry podwórkowe  

przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie 
92 567,00 zł  

2. 
Wykonanie drewnianego pomostu na terenie miejsca rekreacji  

i wypoczynku przy jeziorze Wilkowskim 
100 000,00 zł  

3. 
Zakup i montaż automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED  

w obiektach użyteczności publicznej w Świebodzinie 
70 000,00 zł  

4. 
Modernizacja SKATEPARKU w Świebodzinie  

poprzez montaż minirampy betonowej.   
100 000,00 zł  

5. 
Modernizacja i przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw  

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzinie 
100 000,00 zł  

6. 
Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej  

w Kupieninie 
100 000,00 zł  

7. Naprawa odcinka szlaku turystycznego przy jeziorze Trzcinno 100 000,00 zł  

8. 
Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie 
25 000,00 zł  

9. 
Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

w Gościkowie 
100 000,00 zł  

10. 
Doposażenie placu zabaw i zmiana jego nawierzchni przy ul. Żaków  

w Świebodzinie 
100 000,00 zł  

11. 
Rozbudowa placu zabaw i renowacja nawierzchni terenu przy PSP nr 6 

w Świebodzinie 
100 000,00 zł  

12. 
Unowocześnienie wyglądu budynku Biblioteki Publicznej  

poprzez częściową zmianę elewacji 
85 000,00 zł  

13. Ławka solarna do ładowania telefonów (+ internet free wifi) 20 000,00 zł  

14. Podświetlana tablica informacyjna przy Pomniku Chrystusa 30 000,00 zł  

 

Dane głosującego (prosimy wypełnić drukowanymi literami):   

Imię ……………………………………………………………… 

Nazwisko ………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

             

             …………………………………………………… 

     Data i własnoręczny podpis głosującego 
W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2018, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego. 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

  Imię i nazwisko opiekuna prawnego           Data i własnoręczny podpis opiekuna prawnego 


