
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

BUDŻET OBYWATELSKI
MIASTA GNIEZNA 2022KARTA DO GŁOSOWANIA

PROJEKT 
DUŻY

PROJEKT 
MAŁY

WPISZ NUMER ZADANIA:

Możesz zagłosować:
1. Na jeden projekt duży i jeden projekt mały.
2. Lub na jeden projekt duży.
3. Lub na jeden projekt mały.PROJEKTY MAŁE

Daj głos - poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Gnieźnie. Szacunkowy koszt: 58 000,00 zł1

2 Wybieg dla psów przy ulicy Sosnowej. Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł

5
Dużo zieleni dla Gniezna - więcej nasadzeń drzew i krzewów przy gnieźnieńskich 
ulicach. Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł

6 Wiata rowerowa dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie. 
Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł

11 Informator Gnieźnieńskiego Seniora. Szacunkowy koszt: 49 000,00 zł

PROJEKTY DUŻE

Dużo zieleni dla Gniezna - więcej nasadzeń drzew i krzewów przy gnieźnieńskich 
ulicach. Szacunkowy koszt: 525 000,00 zł3

4 Centrum Sportowo-Rekreacyjne na Dalkach. Szacunkowy koszt: 520 000,00 zł

7
Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Roosevelta 59A i 59B w Gnieźnie
Szacunkowy koszt: 300 000,00 zł

8 Huśtawki dla każdego! Szacunkowy koszt: 172 200,00 zł

9
Park linowy na Łazienkach - sport i rekreacja w jednym miejscu. Aventure Park.
Szacunkowy koszt: 525 000,00 zł

10
Wielofunkcyjne boisko Skiereszewo–Dalki do koszykówki, tenisa, siatkówki, piłki 
ręcznej i mini piłki nożnej. Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł

12
Rewitalizacja skweru na osiedlu im. Kazimierza Wielkiego w Gnieźnie.
Szacunkowy koszt: 525 000,00 zł

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na 2022 r. i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że mieszkam na 
terenie Miasta Gniezna i moje dane są prawdziwe i aktualne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L 
Nr 119, s. 1 przez Prezydenta Miasta Gniezna z siedzibą przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Gniezna na 2022 r. Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi 
prawo wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Podpis:



Uwaga!

1. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz.
2. Głos uznaje się za ważny jeżeli wpisano przynajmniej jedno zadanie.
3. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
ź Wybrano więcej niż dwa zadania (więcej niż jedno w kategorii projektów dużych oraz więcej niż jedno zadanie w kategorii 

projektów małych);
ź mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
ź wpisane na karcie imię i nazwisko lub adres zamieszkania są nieczytelne;
ź głosujący nie zamieszkuje na terenie Miasta Gniezna;
ź na karcie nie zostało wybrane żadne zadanie.

PROJEKTY DUŻE

Dużo zieleni dla Gniezna - więcej nasadzeń drzew i krzewów przy gnieźnieńskich ulicach. Szacunkowy koszt: 525 000,00 zł
Projekt polega na nasadzeniu jak największej liczby drzew i krzewów przy gnieźnieńskich ulicach. Różne lokalizacje rozłożone po całym mieście, ale z założenia im 
bliżej centrum tym lepiej, zaproponuje Zakład Zieleni Miejskiej. Nie będzie to jednak budżet na nasadzenia już zaplanowane, zostaną wybrane nowe miejsca za 
ewentualne dodatkowe pieniądze z budżetu obywatelskiego.

Centrum Sportowo Rekreacyjne na Dalkach. Szacunkowy koszt: 520 000,00 zł
Budowa boiska do piłki nożnej oraz dwóch boisk do siatkówki plażowej:
1. Wykonanie prac inwentaryzacyjno-geodezyjnych.
2. Prace budowlane związane z niwelacją terenu.
3. Prace budowlane związane z wykonaniem koryta w gruncie 0,5m na całej powierzchni boiska.
4. Mechaniczne prolowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
5. Zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie.
6. Podbudowa z dylatacją.

Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Roosevelta 59A i 59B w Gnieźnie. Szacunkowy koszt: 300 000,00 zł
Przedmiotem projektu jest budowa od 17 do 20 miejsc parkingowych na działce przy blokach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Roosevelta 59A i 59B 
w Gnieźnie. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem dla pieszych. Bardzo ważnym 
warunkiem przy realizacji zadania jest zachowanie istniejącej zieleni i drzewostanu.

Huśtawki dla każdego! Szacunkowy koszt: 172 200,00 zł
Projekt polega na zamontowaniu ławkohuśtawek w wybranych miejscach wokół jeziora Winiary, które służyć będą spacerowiczom (dzieciom i dorosłym), bardzo 
licznie korzystającym z tego terenu, jako miejsca wypoczynku, ale także tym, którzy poszukują chwili wytchnienia i reeksji w bezpośrednim otoczeniu przyrody, 
szumu drzew i wody. Proponuje się umieszczenie dwóch modułów huśtawek w czterech lokalizacjach wokół Jeziora Winiary. Wskazane lokalizacje znajdują się 
w nieznacznej odległości od pasa ruchu, aby korzystający nie byli narażeni na bezpośredni kontakt z uczestnikami ruchu wokół jeziora.

Park linowy na Łazienkach - sport i rekreacja w jednym miejscu. Aventure Park. Szacunkowy koszt: 525 000,00 zł
Park linowy, tzw. małpi gaj z ciekawymi (3) trasami, o różnym stopniu trudności. To świetna alternatywa dla "Łazienek", które to mogłoby się stać drugą "Maltą" na 
terenie Miasta Gniezna dla dzieci spędzających wakacje w domu. Konstrukcje zamontowane na drzewach posłużą do bezpiecznej zabawy na wysokości.

Wielofunkcyjne boisko Skiereszewo–Dalki do koszykówki, tenisa, siatkówki, piłki ręcznej i mini piłki nożnej. Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł
Budowa bezpiecznego boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych (koszykówka, tenis, siatkówka, piłka ręczna, oraz mini piłka nożna) z ekologiczną 
nawierzchnią syntetyczną z modułów polipropylenowych wraz z montażem ogrodzenia i furtki, wyposażonego w: 2 bramki do piłki ręcznej i mini nożnej, 2 kosze do 
gry w koszykówkę, siatkę do gry w tenisa i siatkówkę wraz z oświetleniem i monitoringiem.

Rewitalizacja skweru na osiedlu im. Kazimierza Wielkiego w Gnieźnie. Szacunkowy koszt: 525 000,00 zł
Rewitalizacja skweru polegająca na wymianie nawierzchni ciągów ścieżek spacerowych z tłucznia na nawierzchnię mineralno-żywiczną, wodoprzepuszczalną 
Terraway w kolorze żwir Mietkowski oraz na montażu dodatkowych pięciu klasycznych ławek z oparciem na plecy i podparciem pod ręce.

PROJEKTY MAŁE

Daj głos - poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie. Szacunkowy koszt: 58 000,00 zł
Celem projektu jest polepszenie warunków bytowych zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie poprzez zakup wyposażenia 
podnoszącego standard opieki. Na terenie schroniska znajdują się 44 boksy, w tym 10 ogólnych, 9 służących kwarantannie, 2 boksy szpitala, 25 kojców 
wolnostojących, dwie zagrody dla zwierząt.

Wybieg dla psów przy ulicy Sosnowej. Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł
Budowa wybiegu dla psów przy ulicy Sosnowej. Powierzchnia ok. 900 m2, dwa wybiegi (dla małych i dużych psów) z odrębnymi wejściami do wybiegów, 2 wejścia 
buforowe na wybiegi uniemożliwiające przemieszczanie się psów z jednego wybiegu do drugiego, wyposażone w śluzy, ogrodzenie minimum 1,50 m, wkopane 
w ziemię na min. 40 cm, aby uniemożliwić wydostawanie się psów poza ogrodzenie, kosze na śmieci z psimi pakietami oraz wyposażenie: slalomy, kładki, tunele, 
huśtawki i poprzeczki.

Dużo zieleni dla Gniezna - więcej nasadzeń drzew i krzewów przy gnieźnieńskich ulicach. Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł
Projekt polega na nasadzeniu, jak największej liczby drzew i krzewów przy gnieźnieńskich ulicach. Różne lokalizacje rozłożone po całym mieście, ale z założenia im 
bliżej centrum tym lepiej, zaproponuje Zakład Zieleni Miejskiej. Nie będzie to jednak budżet na nasadzenia już zaplanowane, zostaną wybrane nowe miejsca za 
ewentualne dodatkowe pieniądze z budżetu obywatelskiego.

Wiata rowerowa dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie. Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł
Wiata rowerowa dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie ma zapewnić bezpieczne przechowywanie rowerów w trakcie trwania zajęć uczennic i uczniów szkoły, 
a także pracowników szkoły oraz rodziców. Nowa wiata rowerowa zachęci do poruszania się rowerem do i ze szkoły, co znacząco wpłynie na poprawę kondycji 
wśród społeczności szkoły oraz wprowadzi dobre nawyki od najmłodszych lat.

Informator Gnieźnieńskiego Seniora. Szacunkowy koszt: 49 000,00 zł
Przedmiotem projektu jest opracowanie i druk "Informatora Gnieźnieńskiego Seniora". Informator będzie zawierał wiele bardzo przydatnych i oczekiwanych przez 
seniorów informacji. W jednej publikacji odbiorca znajdzie instrukcje, zalecenia, wskazówki, dane teleadresowe ważnych dla osób starszych instytucji: Urzędu 
Miejskiego, Starostwa Powiatowego, a także kultury, edukacji, opieki, wsparcia, służby zdrowia czy sportu, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, 
organizacji senioralnych. Wydawnictwo będzie także prezentować szczegółowo działania wielu gnieźnieńskich instytucji dedykowanych seniorom.

OPIS PROJEKTÓW

Autorami treści opisów projektów są wnioskodawcy.
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