
 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 185/17  

 Burmistrza Krosna Odrzańskiego 

 z dnia 30 października 2017 r. 

 

ANKIETA DO GŁOSOWANIA  

Wybór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018 

 

Prosimy o wybranie tylko 1 zadania, poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok. 

Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt* 
Wybór 

zadania 

1. 
Naprawa i rewitalizacja drogi gminnej w Krośnie Odrzańskim  
na odcinku od ul. Słubickiej w kierunku budynku nr 27 a. 

70.000,00 zł  

2. 
Budowa chodnika w miejscowościach Marcinowice od nr 43 do 47 
(ok. 200 m), Bielów od nr 12 w kierunku nr 10 (ok. 200 m),  
Radnica od nr 147 do nr 151 (ok. 200 m). 

100.000,00 zł  

3. 
Modernizacja i wyłożenie parkingu przy ul. Poprzecznej od strony  
ul. Wakacyjnej polbrukiem wraz z montażem oświetlenia. 

75.000,00 zł  

4. 
Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy blokami przy ul. Poznańskiej 
39, 43 i 45 w Krośnie Odrzańskim (dz. nr 645/83). 

100.000,00 zł  

5. 
Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim - etap II. 

100.000,00 zł  

6. 
Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Osiecznica, Stary 
Raduszec, Sarbia, Nowy Raduszec, Strumienno, Czetowice. 

100.000,00 zł  

7. 
Budowa placów fitness w miejscowościach Łochowice, Kamień, 
Retno, Szklarka Radnicka, Chojna, Gostchorze, Brzózka. 

100.000,00 zł  

8. 
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Czarnowo od nr 100  
do nr 8 i Wężyskach wzdłuż cmentarza od dz. nr 358/1  
do dz. nr 493/4 - etap I. 

100.000,00 zł  

9. 
Powstanie nowego placu zabaw na terenach zielonych przy 
Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim. 

100.000,00 zł  

10. 
Ulica Kościelna w Krośnie Odrzańskim estetyczna, higieniczna - 
zagospodarowanie kontenerów na odpady, remont chodnika i muru 
okalającego podwórka oraz jezdni - etap I. 

100.000,00 zł  

11. Amfiteatr - nowe siedziska. 100.000,00 zł  

 

 

Dane głosującego: 

Imię …………………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………….. 

 
Składając niniejszy wniosek jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Krosno Odrzańskie  
na rok 2018 (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) 

 

 

………………………………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis głosującego) 

 

 

*Przewidywane koszty są szacunkowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania. 


