Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr RO.0050.607.2018.KRO
Burmistrza Prószkowa z dn. 06.02.2018r.

ANKIETA KONSULTACYJNA

Które ze wskazanych poniżej zadań powinno zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószków na rok 2018?

Pouczenie: 	
	Odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X przy wybranej propozycji zadania
	Nieważność głosu powoduje:

- nie postawienie lub postawienie znaku X w więcej niż jednym polu;
- nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól ankiety;
- nieczytelne wypełnienie ankiety;
- nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
	Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz.


LP.
NAZWA ZADANIA 
WRAZ Z LOALIZACJĄ
ORIENTACYJNY KOSZT
WYBÓR* /JESTEM ZA/

1.
Koncert świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Kaprys"


12 500,00



2.
Projekt zagospodarowania placu miejskiego za sklepem "Centro"

60 000,00



3.
Montaż kamer w Prószkowie oraz w parku przy ul. Parkowej 


35 000,00





4.
Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej na boisku wielofunkcyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Koraszewskiego w Prószkowie 





99 199,50




5.
Postawienie znaków ograniczenia szybkości do max. 20 km/ h przy ul. Korfantego do ul. Eichendorffa od wjazdu z ul. Kościuszki 



3 040,00







6. 

Planszowy Prószków, czyli zakup 45 gier planszowych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Prószkowie. Gry zostaną zakupione przez wspomnianą wyżej bibliotekę. Będzie można je wypożyczać. Posłużą też jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć oraz wydarzeń, organizowanych przez bibliotekę i tutejszy ośrodek kultury. 






4 000,00


7.
Zakup 20 robotów typu Ozobot 2.0 Bit - Biały dla Publicznego Przedszkola w Prószkowie 



6 180,00



8.
Oświetlenie treningowe na stadionie miejskim w Prószkowie 


99 937,50



*tylko jedno zadanie!!!

Imię i Nazwisko:										

Data urodzenia:										

Adres zamieszkania:										

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószków na 2018 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016.922 ze zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószków na 2018 rok jest Burmistrz Prószkowa – Urząd Miejski 
w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.


 …………………………………………………        
                                                                                            Data i czytelny podpis

Uwaga:
Ankiety konsultacyjne można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w przeznaczonej na ten cel urnie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w wyznaczonym terminie konsultacji (decyduje faktyczna data wpływu).

