Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/203/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja
2018 roku
.

ANKIETA DO GŁOSOWANIA
na projektu w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

Prosimy o wybranie maksymalnie 2 projekty (inwestycje/zadania) poprzez postawienie „X” w
kolumnie „WYBÓR”
ORIENTACYJNY
KOSZT*

LP. NAZWA PROJEKTU
1.

„Ścieżka rowerowa i chodnik w zakresie ul. Głowackiego”

500.000 zł.

2.

Modernizacja łazienek szkolnych w starym budynku szkolnym
ZSO w Sochaczewie”

249.200 zł.

„Kino letnie plenerowe w Gminie Nowa Sucha”„Elektroniczna tablica wyników dla KS PROMYK Nowa
Sucha”
„Modernizacja boiska trawiastego-budowa bieżni, skoczni w
dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w Sochaczewie”
„Remont drogi powiatowej nr 3838 Młodzieszyn- Iłów”

15.000 zł.
50.000 zł.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

„Język angielski dla każdego”
„Chodnik w Brzozowie Starym”

WYBÓR

775.342 zł.
800.000 zł.
50.000 zł.
360.000 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3818 odcinka ĆmiszewParcel-Rybno”
„Remont parkingów i dróg dojazdowych na terenie ZSCKP w
Sochaczewie”
„Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3826 w miejscowości
Rokotów, Orłów i Marysinek, gmina Nowa Sucha”
„Przebudowa drogi powiatowej 3838W w miejscowości
Miękinki”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3808 w obrębie Lasotka”
„Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji
świetlnej w miejscowości Żuków”
„Przebudowa drogi 3818W pomiędzy ul. Łowicką a
obwodnicą Sochaczewa”

800.000 zł.
556.944 zł.
50.000 zł.
800.000 zł.
480.000 zł.
800.000 zł.
800.000 zł.
800.000 zł.

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Powiatu Sochaczewskiego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych
w ankiecie do głosowania
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, j.t. z późn.zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach konsultacji Sochaczewskiego
Budżetu Obywatelskiego.

………………………………………………………
IMIĘ NAZWISKO
Po dokonanej weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.

……...…………………….…...………...………………
ADRES ZAMIESZKANIA

