
KARTA DO GŁOSOWANIA
Dzierżoniowski Budżet Obywatelski

Lp. Tytuł zadania Twój głos

1 Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Młodych. 

2 Budowa  terenu  rekreacyjno-sportowego  „Złota  przystań”  na  os.  Złotym  przy
budynku nr 1. 

3 Modernizacja boiska do koszykówki i zbudowanie zestawu drążków, poręczy do
street workoutu przy ul. Gen. Władysława Andersa. 

4 Remont i modernizacja terenu: 1. os. Słoneczne - dokończenie budowy chodników;
2. ul. Słowiańska - remont chodników. 

5 Remont chodnika i schodków przy ul. Grota-Roweckiego 18/20/22/24

6 Budowa asfaltowego toru wyścigowego dla aut zdalnie sterowanych elektrycznych
i spalinowych z lokalizacją za Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1. 

7 Park dla piesków „4 łapy” na os. Tęczowym. 

8 Oświetlenie głównych alei Cmentarza Komunalnego. 

9 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. 

10 Modernizacja placu zabaw na os. makowym przy ul. Wieniawskiego.

11 Utworzenie  na  terenie  OSiR-u  pierwszej  w  Polsce  profesjonalnej  siłowni
zewnętrznej  wyposażonej  w  system  atlasów  treningowych  z  systemem  zmian
obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera.

12 Wykonanie  miejsc  parkingowych  i  przebudowa  chodnika  na  os.  Jasnym  przy
budynku  nr  1,  wzdłuż  budynku  na  os.  Jasnym  15  -  od  strony  osiedla  oraz
dokończenie  remontu  chodnika  pomiędzy  budynkami  2,  4,  16,  na  odcinku  od
osiedla w stronę budynku nr 1. 

13 Remont chodnika przy budynkach mieszkalnych, os. Błękitne 12. 

14 Aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego rynku. 

15 Zasadzenie 2018 drzew w Dzierżoniowie w 2018 roku. 

16 Ławka  Cybulskiego  –  pomnik-rzeźba,  lokalizacja  naprzeciw  I  Liceum
Ogólnokształcącego lub przy kinie „Zbyszek”. 

17 20  lat  turnieju  B-Ball  Jam  –  historia  dzierżoniowskiej  koszykówki  ulicznej,
organizacja  uroczystości  w  Dzierżoniowskim  Ośrodku  Kultury  lub  w  kinie
„Zbyszek”. 

18 Stacjonarne boisko rekreacyjno-sportowe dla najmłodszych.

1. Głosować można tylko na jeden projekt.
2. O kolejności zadań na karcie zadecydowała data wpływu formularza zgłoszenia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195.) w zakresie projektu „Dzierżoniowski Budżet Obywatelski”. Administratorem danych jest Burmistrz 
Dzierżoniowa, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1.


