
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 153/16  

Burmistrza Krosna Odrzańskiego  

z dnia 25 października 2016 r.  

 
 

ANKIETA DO GŁOSOWANIA 

Wybór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2017 

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

Lp. Nazwa zadania 
 

Orientacyjny 
koszt* 

 
Wybór 

zadania 

1.  

Budowa parkingu przy remizie OSP w Radnicy, budowa 

parkingu przy świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej oraz 

budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach. 

70.000,00  

2.  

Budowa wydzielonego placu zabaw dla dzieci młodszych od 

1 do 3 roku życia na placu przy Przedszkolu nr 1 w Krośnie 

Odrzańskim. 

70.000,00  

3.  

Powstanie nowego placu zabaw dla dzieci  

w wieku przedszkolnym na terenach zielonych przy 

Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim. 

70.000,00  

4.  
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Radnicy. 

70.000,00  

5.  

Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed budynkiem 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół w Krośnie 

Odrzańskim – etap I. 

70.000,00  

6.  

Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w 

miejscowościach Osiecznica, Stary Raduszec, Nowy 

Raduszec, Bielów, Sarbia. 

70.000,00  

7.  
Oświetlenie ulic we wsi Marcinowice od nr 30B do 27A oraz 

od nr 55C do 54H. 

70.000,00  

8.  
Budowa chodników w miejscowościach Wężyska i Czarnowo 

poprzez zakup kostki brukowej. 

70.000,00  

9.  Przebudowa ul. Wierzbowej w Krośnie Odrzańskim – etap I. 70.000,00  

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

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 2017 (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

  …………………………………………………………………… 

                        (podpis czytelny głosującego) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 

ANKIETA NA POTRZEBY PROJEKTU REWITALIZACJI PARKU TYSIĄCLECIA:  
 

W roku 2016 korzystałem/-am z infrastruktury Parku Tysiąclecia w Krośnie Odrzańskim (spacer, plac 

zabaw, odpoczynek, relaks, spotkanie ze znajomymi, zieleń, walory estetyczne, obserwacja przyrody). 

 TAK   NIE 


