
 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

KĘTRZYŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019 
ABY GŁOS BYŁ WAŻNY – należy wybrać maksymalnie tyle zadań,  

aby ich łączna wartość nie przekroczyła 1.000.000,00 zł 
 

LP. N A Z W A    Z A D A N I A KOSZT* 
WYBIERAM 

 X 

1 

Remont nawierzchni parkingu i chodników oraz doposażenie placu 

zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "SŁONECZKO" 

ul.Obr.Westerplatte 16  

300 000   

2 
Wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki rekreacyjnej od 

ul.M.C.Skłodowskiej do ul.Reja  
150 000   

3 
Wymiana nawierzchni drogi przy ul.Reymonta pomiędzy 

budynkami nr 9 i 11 stanowiącej dojście do Cmentarza 
300 000   

4 
Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie 

drogowym- ul.Królowej Bony 
150 000   

5 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego 300 000  
 

 
 

6 
Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie 

drogowym - ul.Królowej Jadwigi 
100 000   

7 
Oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul.Daszyńskiego 19 i 

ul.Pionierską 1 w Kętrzynie  
120 000   

8 Remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie 300 000  
 

 

 

9 
Budowa drogi przy ul.Brzozowej-do ul. Klonowej wraz z 

oświetleniem, parkingiem i miejscem na śmietniki 
300 000   

10 
Budowa drogi pomiędzy budynkami Daszyńskiego 14 i 16 w 

Kętrzynie 
200 000   

11 Remont ulicy Emilii Plater 300 000  
 

 

 

12 
Modernizacja nawierzchni od strony podwórza przy bloku nr 3 ul. 

Limanowskiego 
300 000   

13 
Modernizacja nawierzchni od strony podwórza przy bloku nr 5 ul. 

Limanowskiego 
300 000   

14 
Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej za budynkami Sikorskiego 

67, 67A, 67B 
90 000  

15 strefa mieszkańców- droga dojazdowa ul.Bydgoska 26 250 000  
 
 

 

16 Miejski Punkt Elektroodpadów 20 000  
 

 
 

17 Budowa drogi dojazdowej do budynków 66abc ul. Jagiełły 300 000  
 

 

 

18 Przebudowa ulicy Dolnej 300 000  
 

 

 

19 
Budowa drogi wewnętrznej od ul.Sobieskiego wraz z 

infrastrukturą 
300 000   

20 
Sala integracji Sensorycznej w SP nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kętrzynie 
55 000   

 

 

21 
Zagospodarowanie podwórka na zapleczu ul. Wojska Polskiego 19 

i 21 
300 000   

22 Budowa drogi wewnętrznej na zapleczu ul. Mielczarskiego  300 000  
 

 

 

23 
Budowa parkingów i pasa zieleni na zapleczu ul. Mielczarskiego od 

nr 5 do nr 9 
300 000   

24 
Budowa drogi ul. Chopina zgodnie z opracowaną dokumentacją-
dokończenie realizacji budżetu obywatelskiego z 2014r. 

300 000   

25 
Piękne, estetyczne, oryginalne, pomysłowe, przemyślane, wygodne 

domki dla kotów, służące zwierzętom i będące ozdobą miasta 
6 000   

26 
Bezpieczne podwórko-zagospodarowanie terenu i wykonanie 

wjazdów do garaży oraz wejść do budynku przy ul.Sikorskiego 58 
300 000   

27 
Remont drogi dojazdowej do budynków ul. Reymonta 13 i 15 oraz 

parkingów 
300 000   

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od 

ostatecznego zakresu inwestycji. 
 

 

Dane głosującego (należy wypełnić 
czytelnie) 

 

Imię:............................................................ 
 

Nazwisko:.................................................. 

 

Adres zamieszkania: 
 

………………………………..……………

…………………………………………… 

Adres e-mail* ………………………… 
* dotyczy osób  przesyłających karty poprzez e- mail  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami 

Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 i akceptuję 

jego warunki. Oświadczam, że moje dane są prawdziwe i 

aktualne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Burmistrza Miasta Kętrzyna z siedzibą 

przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 

budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2019. Oświadczam, że 

jestem świadomy/a dobrowolności podania danych i 

przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 

wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawiania. 
 

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

        Data                                                         Podpis 

UWAGA:  

w przypadku osób, które nie 

ukończyły 18 roku życia wymagana 

jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami 

Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 i akceptuję 

jego warunki. Oświadczam, że powyższe dane są danymi 

mojego dziecka / podopiecznego. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / 

podopiecznego przez Burmistrza Miasta Kętrzyna z 

siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie w 

celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 

budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2019. Oświadczam, że 

jestem świadomy/a dobrowolności podania danych 

i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 

wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawiania. 
 
 ..................................................              ……………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica                    Data i podpis 

/opiekuna prawnego                        
 


