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KARTA DO GŁOSOWANIA 

DLA OKRĘGU KONSULTACYJNEGO Nr 12 – OSIEDLE GRANITOWA 
Ulice: Granitowa. 
 

Kwota dla okręgu w budżecie partycypacyjnym Bieruń 2018: 77.857,83 zł 
 

Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów. 
Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pani/Pan 10 punktami. 

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Szacunkowy 

koszt w zł 
TWÓJ GŁOS 

1 

Damian Gerycki Bezpieczny ratownik - edycja II. 3.350,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 31.05.2017 r. 
Streszczenie projektu: Projekt ma na celu poprawę warunków służby i działań ratowniczych 
strażaków z OSP Czarnuchowice poprzez zakup sprzętu: 2 sztuk hełmów strażackich i 5 sztuk 
kominiarek. 
Lokalizacja: OSP Czarnuchowice. 

 

2 

Stanisław Jurecki Pięknie latem, pięknie zimą. 39.857,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 31.05.2017 r. 
Streszczenie projektu: Projekt ma na celu upiększnie ulicy Granitowej (drogi publicznej i 
wewnętrznej) poprzez zakup i montaż 15 sztuk ozdób świątecznych oraz 14 sztuk donic wraz z 
ukwieceniem. 
Lokalizacja: ul. Granitowa. 

 

3 

Tomasz Piecuch 
Przystanek wolność - zagospodarowanie przejścia 
podziemnego poprzez montaż tablic z komiksem 
nawiązującym do podziemnego strajku na KWK PIAST. 

38.000,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 31.05.2017 r. 
Streszczenie projektu: Celem projektu jest zagospodarowanie przejścia podziemnego pod  
ul. Warszawską poprzez montaż 12 tablic wielkoformatowych przedstawiających sceny z komiksu 
wydanego z okazji 30 rocznicy podziemnego strajku na KWK PIAST. Dodatkowo planuje się 
doświetlenie tablic oraz zamontowanie monitoringu. 
Lokalizacja: ul. Warszawska (DK 44) – przejście podziemne. 

 

4 

Andrzej Grubecki Bieruń ludowy, kulturowy i folkowy. 24.000,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 31.05.2017 r. 
Streszczenie projektu: Projekt polega na zakupie 20 strojów ludowych - pszczyńskich (10 damskich  
i 10 męskich), będących strojem ludowym dla miasta Bierunia, które będą służyły do aktywnego 
promowania ziemi bieruńskiej jako regionu otwartego na śląską kulturę, kultywującego tradycje  
i obyczaje regionu i integrującego środowisko lokalne. Stroje zostaną zakupione na potrzeby Zespołu 
Folklorystycznego "Ziemia Bieruńska". 
Lokalizacja: Nie dotyczy. 

 

5 

Robert Kucz 
Bezpieczny ratownik - edycja II - większa ochrona dla 
lepszego bezpieczeństwa strażaka. 

20.000,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 31.05.2017 r. 
Streszczenie projektu: Projekt ma na celu zakup 20 par specjalistycznego obuwia ochronnego dla 
strażaków OSP Bieruń Nowy. 
Lokalizacja: OSP Bieruń Nowy. 

 

PAMIĘTAJ! SUMA WSZYSTKICH PUNKTÓW NA KARCIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10 pkt. 10 pkt 
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* Oświadczam, że w dniu oddania głosu mam ukończone 16 lat, zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które 
zawarłam/zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 
** Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków  
z budżetu Miasta Bierunia, czyli Budżetu Partycypacyjnego. 
*** Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści 
swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. 

Imię i Nazwisko głosującego Adres zamieszkania PESEL Podpis 

 
 

   

 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA 

Głosowanie odbywa się w dniach od 23 października do 9 listopada 2017 r.: 

a) osobiście, poprzez złożenie karty do głosowania w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu,  

ul. Rynek 14 lub w Punkcie Konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego, 

b) korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Bieruniu,  

43-150 Bieruń, Rynek 14. O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego, 

c) elektronicznie, poprzez zeskanowanie i przesłanie karty do głosowania za pomocą poczty e-mail na 

adres urzad@um.bierun.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej  

e-PUAP lub poprzez formularz on-line na stronie www.bierun.pl  

Głosowanie odbywa się na karcie do głosowania dla danego okręgu konsultacyjnego poprzez 

rozdysponowania przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. 

Przekroczenie progu 10 pkt. oznaczać będzie nieważność głosu. Oznacza to, iż każdy projekt może dostać 

ocenę w skali od 0 do 10, ale suma wszystkich punktów na karcie nie może przekroczyć 10 pkt. 

Każdy mieszkaniec okręgu konsultacyjnego może głosować wyłącznie raz. W przypadku zagłosowania  

w dwóch lub więcej okręgach konsultacyjnych lub poprzez oddanie głosu dwa razy w danym okręgu, 

głosy te uznaje się za nieważne. 

Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone  

16 lat i dane, które zostały zawarte w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym. 

Brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL i podpisu pod oświadczeniami znajdującymi się pod listą 

projektów o treści: „Oświadczam, że w dniu oddania głosu mam ukończone 16 lat, zamieszkuję pod wskazanym 

poniżej adresem, a dane, które zawarłam/zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie 

jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego” oraz „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Bierunia, czyli 

Budżetu Partycypacyjnego. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że prawo kontroli przetwarzania danych, 

które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz 

Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14” powoduje uznanie głosu za nieważny. 
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