
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
Prosimy o wybranie jednego, zdaniem,  najważniejszego projektu poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej 

stronie.  
Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż jeden projekt, jego głos zostanie potraktowany jako 

nieważny. 

L

p. Tytuł projektu (oraz krótki opis projektu) 

Koszt 

szacunko-

wy* 

Preferowany 

projekt 

w głosowa-

niu**  
1. Projekt nr 1: Park do ćwiczeń siłowych Street Workout (Budowa różnorodnej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do spędzania czasu na wolnym powietrzu na 
placu przy ul. Brzozowej) 

47 281 zł  

2. Projekt nr  2: Amfiteatr dla Redy (Zwiększenie dostępności mieszkańców Redy 
do wydarzeń kulturalnych i artystycznych poprzez przebudowę i modernizację sceny 
w Parku Miejskim w Redzie) 

50 000 zł  

3. Projekt nr 3: Kontynuacja rewitalizacji parku w Redzie Ciechocinie (Uporządkowanie 
nasadzeń roślinnych i połaci trawnikowych, doprowadzenie do przestrzennego ładu 
i ułatwienia pielęgnacji parku, stworzenie miejsca edukacji przyrodniczej 
i przyjemnego miejsca zabawy i wypoczynku, umożliwienie realnej ochrony mienia 
parku i zabezpieczenia przed wandalizmem) 

50 000 zł  

4. Projekt nr 4: FitPark w Piątce łączy pokolenia (Budowa siłowni zewnętrznej 
wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń poszczególnych części ciała na terenie 
należącym do Szkoły Podstawowej nr 5 z otwartym wejściem dla mieszkańców) 

50 000 zł  

5 . Projekt nr 7: Siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw (Budowa siłowni 
zewnętrznej oraz niewielkiego placu zabaw dla mieszkańców pobliskich osiedli 
pomiędzy ul. Osadniczą i ul. Obwodową, działka nr 682/10) 

38 700 zł  

6. Projekt nr 10: Zieleń wzdłuż Obwodowej (Nasadzenie kwitnących drzew wzdłuż ulicy 

Obwodowej przy ścieżce rowerowej i chodniku dla pieszych) 

33 000 zł  

7. Projekt nr 14: Parking rowerowy (Zagospodarowanie placu oraz rozbudowa parkingu 

dla rowerów przed budynkiem Zespołu Szkół nr 2 w Redzie przy ul. Brzozowej 30) 

45 170 zł  

8. Projekt nr 15: Budowa placu zabaw i rozbudowa boiska do koszykówki w dzielnicy 

Betlejem (Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w Dzielnicy Betlejem na 

placu nazywanym boiskiem przy ul. 12 Marca oraz ul. Kwiatowej) 

50 000 zł  

9. Projekt nr 16: Strefa Zieleni i Rekreacji - miejsce wypoczynku dla rodzin i młodzieży. 

(Stworzenie miejsca zieleni i rekreacji zlokalizowanego przy Osiedlu przy Młynie na 

działce nr 705/10,  dostępnego dla ogółu mieszkańców Redy) 

32 150 zł  

10

. 

Projekt nr 19: Ogród miejski przy ul. Gdańskiej z funkcją służącą rekreacji 
i  krajoznawstwu (Stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego przez młodzież, 
służące integracji i organizowaniu działań turystycznych/krajoznawczych dla 
mieszkańców Redy i przyjezdnym przy ul. Gdańskiej 55) 

48 376 zł  

*PRZEDSTAWIONE KOSZTORYSY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE 

W ZALEŻNOSCI OD OSTATECZNEGO ZAKRESU INWESTYCJI. 

**NALEŻY POSTAWIĆ KRZYŻYK PO WYBORZE TYLKO JEDNEGO PROJEKTU 

 

 



Oświadczenie 

 

…………………………………………………………. 
            ( imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………. 
                          (adres zamieszkania) 

 

………………………………………………………… 
                           (PESEL, imię ojca) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 

Obywatelskiego na 2017 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

1.  Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy lub osoba przez niego 

upoważniona; 

2) podane poniżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Budżetu 

Obywatelskiego na 2017 rok w Gminie Miasto Reda; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mam prawo kontroli przetwarzanych 

danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych. 

2. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Miasto Reda. 

 

 

 

       …………………………………………… 
          (podpis) 

 


