
 
 

                             BUDŻET OBYWATELSKI 2023 
KARTA DO GŁOSOWANIA  

 

na projekt w ramach budżetu obywatelskiego 2023 w Gminie Sokółka  

Głosowanie odbywa się w terminie od 28 września do 10 października 2022 r. 
 

DANE  GŁOSUJĄCEGO   (wypełnić drukowanymi literami)  

Imię i nazwisko 
 

 

Ares 

zamieszkania 

 

Miejscowość Ulica Nr domu / lokalu 

 

 

  

 

Jestem świadoma(my) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych Gminie Sokółka rejestrów, 

ewidencji lub innych danych. Jestem również świadoma(my) odpowiedzialności wynikającej z podania nieprawdziwych informacji i 

składania nieprawdziwych oświadczeń.  

 

OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEJ OSOBY PEŁNOLETNIEJ/ OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEJ OSOBY MAŁOLETNIEJ – 

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY 

Oświadczam, że: 

Mieszkam na terenie Gminy Sokółka i przebywam na jej terenie z zamiarem stałego pobytu; Wszystkie podane w karcie do głosowania 

informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Budżetu Obywatelskiego 

w Gminie Sokółka; Zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze Budżetu 

Obywatelskiego w Gminie Sokółka; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka, 

podopiecznego przez Gminę Sokółka, w celu udziału w procedurze głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 w 

Gminie Sokółka. 

 

Sokółka, dn. ………..……… 2022 r.    ……………………………….………………….…….. 

miejscowość, data              czytelny podpis głosującego/ w przypadku, gdy głosującym jest  

                                                                                         osoba  małoletnia podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY OSOBY MAŁOLETNIEJ 

Ja, niżej podpisana/ny (imię i nazwisko) ………………………………………….….………….. jestem rodzicem/ opiekunem prawnym 

osoby niepełnoletniej (proszę podać imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………….………. i wyrażam zgodę 

na jej/jego udział w procedurze głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2023 w Gminie Sokółka. 

 

Sokółka, dn. …………..…… 2022 r.      ………………………………………………………. 

miejscowość, data                      czytelny podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej 

  
 

 

WYBIERZ  JEDEN  PROJEKT  OGÓLNOMIEJSKI 
 

ZAZNACZ 

WYBRANY 

PROJEKT 
 

PROJEKT nr 1: 

Bezpieczne przedszkole – remont placu Przedszkola nr 2 w Sokółce. 

Projekt obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni placu przy Przedszkolu nr 2 w Sokółce. 

ZGŁASZAJĄCY – Helena Kozłowska                                      KOSZT PROJEKTU – 80 000 zł 

 

PROJEKT nr 2: 

Plac zabaw na Norwida. 

Ogrodzenie placu zabaw, ustawienie zjeżdżalni, huśtawki, ławek, bujaków. 

ZGŁASZAJĄCY -  Elwira Czarnowicz                                      KOSZT PROJEKTU – 80 000 zł 

 

PROJEKT nr 3: 

Zielona Sokółka. 

Projekt zakłada posadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych na terenie miasta Sokółka. 

ZGŁASZAJĄCY – Ewa Karczewska                                         KOSZT PROJEKTU – 80 000 zł 

 



 
 

PROJEKR Nr 4: 

Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Krasickiego i ul. Północnej w Sokółce. 

Projekt obejmuje ustawienie 5 elementów placu zabaw. 

ZGŁASZAJĄCY – Jadwiga Bieniusiewicz, Jarosław Sawoń    KOSZT PROJEKTU – 80 000 zł  

 

PROJEKT Nr 5: 

Wiaty rowerowe pod Szkołami Podstawowymi w Sokółce. 

Ustawienie wiat rowerowych przy Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Sokółce. 

ZGŁASZAJĄCY – Piotr Kirpsza                                               KOSZT PROJEKTU – 40 000 zł 

 

PROJEKT Nr 6: 

Ocalić od zapomnienia cmentarz żydowski w Sokółce. 

Projekt obejmuje wykonanie prac porządkowych, głównie usunięcia chwastów i zakrzaczeń. 

ZGŁASZAJĄCY – Ewa Krychniak                                           KOSZT PROJEKTU – 20 000 zł 

 

PROJEKT Nr 7: 

Czysta Sokółka – zakup i montaż ulicznych koszy na śmieci. 

Zakup i montaż koszy ulicznych w miejscach wskazanych przez mieszkańców miasta Sokółka. 

ZGŁASZAJĄCY -  Katarzyna Klimowicz-Kułak                      KOSZT PROJEKTU – 80 000 zł 

 
 

WYBIERZ  JEDEN  PROJEKT  WIEJSKI 
 

ZAZNACZ 

WYBRANY 

PROJEKT 

PROJEKT nr 1: 

Spotkajmy się w realu – miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Malawiczach 

Dolnych. 

Stworzenie szkolnego miejsca ogniskowego z wiatą i wyposażeniem paleniska. 

ZGŁASZAJĄCY – Julia Borys                                                  KOSZT PROJEKTU – 39 000 zł 

 

PROJEKT nr 2: 

Dziecko radosne i sprawne – „Ścieżka zdrowia”, kompleks sportowo-zręcznościowy 

najmłodszym.  

Zakup i ustawienie zestawu umożliwiającego aktywność ruchową dzieci w Starej Kamionce. 

ZGŁASZAJĄCY – Sławomir Aniśko                                        KOSZT PROJEKTU – 40 000 zł 

 

PROJEKT nr 3: 

Spotkania o szarej godzinie.  

Integracja społeczności lokalnej, wykonywanie ozdób choinkowych, robótki ręczne, zajęcia 

kulinarne w Malawiczach Dolnych. 

ZGŁASZAJĄCY – Julia Borys                                                  KOSZT PROJEKTU – 10 000 zł 

 

PROJEKT Nr 4: 

Remont i rozbudowa remizy strażackiej i klubu wiejskiego szansą na rozwój 

mieszkańców.  

Wyposażenie budynku klubu w łazienkę/WC w Starej Rozedrance. 

ZGŁASZAJĄCY – Janusz Chmielewski                                    KOSZT PROJEKTU – 40 000 zł 

 

PROJEKT Nr 5: 

Altana rekreacyjna z paleniskiem i placem zabaw.  
Projekt obejmuje wykonanie drewnianej altany z miejscem na palenisko we wsi Żuki. 

ZGŁASZAJĄCY – Edyta Żmurda                                             KOSZT PROJEKTU – 40 000 zł 

 

PROJEKT Nr 6: 

Budowa altany szansą na rozwój i integrację mieszkańców.  
Wykonanie i ustawienie altany dla społeczności wsi Smolanka. 

ZGŁASZAJĄCY – Tadeusz Sawicki                                         KOSZT PROJEKTU – 20 000 zł 

 

PROJEKT Nr 7: 

4 wsie – 1 cel – rozwój infrastruktury klubów wiejskich.  

Projekt obejmuje zakup wyposażania do klubów w Malawiczach Dolnych, Zadworzanach, 

Zaśpiczach i materiałów remontowych do klubu w Nomikach. 

ZGŁASZAJĄCY – Karol Puszko                                               KOSZT PROJEKTU – 40 000 zł 

 

 
Głosując mieszkaniec Gminy Sokółka może oddać jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden projekt wiejski stawiając 

znak „X” w kratce po prawej stronie (zaznacz wybrany projekt). 

 


