Załącznik Nr 4 do Szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie
budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego

KARTA DO GŁOSOWANIA
w konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu
w formie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego w roku 2019
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
procedury Budżetu Obywatelskiego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lp.

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT
szacunkowy
( zł )

1.

Profilaktyczny program dla seniorów
"W trosce o zdrowe kości, nie daj się
złamać osteoporozie"

12 000,00

2.

Wydanie publikacji pt. "Okruchy
historii"

5 000,00

3.

"Bezpieczna kobieta" warsztaty
samoobrony

10 000,00

4.

Zawody wspinaczkowe dla uczniów
szkół średnich w Kłodzku

15 000,00

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Schody życia - montaż defibrylatora
AED wraz z zagospodarowaniem
terenu
Zakup defibrylatorów AED do miejsc
publicznych dla nieprzeszkolonych
użytkowników
Pokazowe warsztaty edukacyjne z
zakresu zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej pod hasłem:
"Dla świata jesteśmy tylko ludźmi, dla
tych których ratujemy jesteśmy całym
światem"
Poprawa Efektywności działań
strażaków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec
poprzez modernizację środków
łączności
Zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu kłodzkiego
poprzez doposażenie jednostki OSP w
Nowej Rudzie-Słupiec
Doposażenie w sprzęt ratownictwa
medycznego OSP w Nowej RudzieSłupiec w celu zwiększenia
efektywności działań ratowniczych

11 500,00

14 736,00

15 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

11.

Rozbudowa infrastruktury przy boisku
sportowym w Starym Waliszowie

15 000,00

12.

"Pamiętaj że nie chcę być sam dowóz osób niepełnosprawnych z
terenu miasta i gminy Nowa Ruda na
zajęcia terapeutyczne"

15 000,00

WYBÓR
ZADANIA

IMIĘ I NAZWISKO
GŁOSUJĄCEGO, PESEL,
ADRES I MIEJSCE STAŁEGO
ZAMIESZKANIA
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13.

Kraina Małych Odkrywców

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zajęcia warsztatowe z nauki gry w
golfa dla początkujących pt. GOLF
DLA WSZYSTKICH - od juniora do
seniora
Poprawa bazy sportowej LUKS
Czermna poprzez zakup i montaż
bramek piłkarskich
Poprawa poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu kłodzkiego
dzięki doposażeniu OSP w Bożkowie
w kamerę termowizyjną
Remont i modernizacja łazienek na
oddziale wewnętrznym SPZOZ
Kłodzko
Remont i modernizacja łazienek na
oddziale dziecięcym Szpitala SPZOZ
Kłodzko
Remont i modernizacja łazienek na
oddziale urologii szpitala SPZOZ
Kłodzko

KOSZT
szacunkowy
( zł )

WYBÓR
ZADANIA

IMIĘ I NAZWISKO
GŁOSUJĄCEGO, PESEL,
ADRES I MIEJSCE STAŁEGO
ZAMIESZKANIA

15 000,00

12 150,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

20.

Disc-golf - budowa 6-dołkowego pola
do gry na terenie miasta Kłodzka

14 200,00

21.

Wykonanie kostki brukowej pod
wiatą na placu rekreacyjnym przy
WDK Stara Bystrzyca

15 000,00

22.

Rozruszajmy powiat kłodzki

12 980,00

23.

"Piłka Siatkowa - bawi, uczy i
wychowuje" - ogólnodostępne zajęcia
dla dziewcząt z terenu powiatu
Kłodzkiego

15 000,00

24.

Modernizacja placu zabaw przy
Zespole Szkół Społecznych

15 000,00

25.

Rozbudowa placu zabaw

15 000,00

26.

Renowacja i zabezpieczenie figury św.
Jana Nepomucena

15 000,00

27.

Zielone Drogi Powiatu - nasadzenia
kwiatowe na trawnikach
przydrożnych

15 000,00

Informacja
Głosować można na jedno zadanie, stawiając znak ,,x’’ w kolumnie ,,WYBÓR ZADANIA’’.
Postawienie znaku ,,x’’ przy więcej niż jednym zadaniu albo niepostawienie znaku ,,x’’ przy żadnym
zadaniu w kolumnie "WYBÓR ZADANIA’’, powoduje nieważność głosu.

