
UWAGA - FORMULARZ ANKIETY DWUSTRONNY 

ANKIETA DO GŁOSOWANIA NA WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI W 2017 ROKU  

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY BOGUCHWAŁA 

 

Imię i nazwisko Głosującego Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu / e-mail 

    

 

Kto może głosować? 

 

Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, który ukończył 16 lat. Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko, adres 

zamieszkania i numer PESEL 

 

Do kiedy można głosować? 

Głosowanie trwa od 18 października 2016 r. do 31 października 2016 r. Wypełnione Ankiety należy złożyć: 

 listownie na adres: Urząd Miejski, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z adnotacją na kopercie „Budżet 

Obywatelski 2017” (liczy się data wpływu do Urzędu),  

 osobiście w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu, 

 drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: bo@boguchwala.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r. 

 

Jak należy głosować? - ZADANIA DUŻE 

 

Głos można oddać na maksymalnie 3 spośród wszystkich propozycji zadań DUŻYCH do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Boguchwała, przyznając 3 pkt, 2 pkt, 1 pkt w ten sposób, że najwyżej ocenionemu zadaniu przyznaje się  

3 punkty, a najniżej ocenionemu 1 punkt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA DUŻE 

Nr 

zadania 

Miejscowość / 

Osiedle 
Nazwa zadania Punktacja 

1 Boguchwała Zakup i montaż kamer monitoringu na terenie miasta Boguchwała   

2 Kielanówka Budowa parku sportowo-rekreacyjnego  

3 Kielanówka 
Zwiększenie bezpieczeństwa na skutek poprawy oświetlenia  

w miejscowości Kielanówka - etap I 
 

4 Lutoryż Modernizacja mostka na cieku wodnym w Lutoryżu  

5 Mogielnica Gminny plac zabaw w Mogielnicy   

6 Niechobrz 
Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze Górny Gościńczyk  

nr 108187R w Niechobrzu 
 

7 Nosówka 
Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej w Nosówce  

nr 108158 - etap I 
 

8 Racławówka 
Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Domu Ludowego  

w Racławówce 
 

9 Wola Zgłobieńska 
Projekt i wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych  

w Woli Zgłobieńskiej 
 

10 Zgłobień Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu  
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Jak należy głosować? - ZADANIA LOKALNE 

 

Głos można oddać na maksymalnie 3 spośród wszystkich propozycji zadań LOKALNYCH do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Boguchwała, przyznając 3 pkt, 2 pkt, 1 pkt w ten sposób, że najwyżej ocenionemu zadaniu przyznaje się  

3 punkty, a najniżej ocenionemu 1 punkt. 
 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do: 

 przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2017 rok, 

 dla badań opinii oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miejski w Boguchwale. 

 

Wypełnienie formularza ankiety w formie elektronicznej jest również wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w/w zakresie. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

podpis 

ZADANIA LOKALNE 

Nr 

zadania 

Miejscowość / 

Osiedle 
Nazwa zadania Punktacja 

1 
Boguchwała 

Centrum 
Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej  

2 
Boguchwała  

Gaj 

Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw  

w rozwidleniu ul. Słonecznej  
 

3 
Boguchwała 

Górna 
Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Boguchwale  

4 Lutoryż 

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa poprzez usytuowanie elementów małej 

architektury - tablice z nazwą miejscowości i numerami adresowymi oraz 

luster drogowych 

 

5 Mogielnica 
Altana grillowa etap II  

– zadaszenie miejsca do spotkań mieszkańców Mogielnicy 
 

6 Niechobrz Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kamieniołom  

7 Niechobrz Położenie masy bitumicznej. Droga od Kamieniołomu w stronę lasu  

8 Nosówka Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Nosówce - Krzywdy - etap I  

9 Racławówka 
Zwiększenie funkcjonalności sali głównej Domu Ludowego w Racławówce  

- poprawa akustyki 
 

10 Wola Zgłobieńska 
Budowa barier ochronnych na mostach na rzece Lubcza.  

Oznakowanie pionowe na drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej 
 

11 Zarzecze 
Wykonanie altany ogrodowej - „grzybka” na placu rekreacyjno-sportowym  

za Szkołą Podstawową w Zarzeczu 
 

12 Zgłobień 
Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy budynki klubowym  

na stadionie sportowym 
 

13 Zgłobień Kontynuacja budowy ogrodzenia stadionu  


