
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA – OBSZAR 1

Prosimy o wybranie jednego najważniejszego według Pana/Pani projektu
poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie.

Lp. Nazwa projektu Szacunkowy koszt zł* Wybór

1. Aktywizacja seniorów w społeczności 
lokalnej w 2020 r

30.000,-

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w 
Błoniu na nowoczesne, 
energooszczędne LED.

160.200,-

3. Rewitalizacja fragmentu ogrodzenia 
przy deptaku wzdłuż ul. Grodziskiej.

7.000,-

4. Budowa drogi dojazdowej do posesji 
przy ul. Poniatowskiego.

200.000,-

5. Budowa chodnika przy ul. Asnyka. 80.000,-

6. Wymiana ubrań ochronnych strażaków
OSP Błonie

50.052,-

7. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na 
ul. Plantowej

1500,-

8. Sport i rekreacja przedszkolaków 50.000,-

9. Instalacja kamer monitoringu w rejonie
mostu na ul. Poniatowskiego.

45.000,-

10. W świecie dźwięków, obrazów i 
artystycznych wizji.

68.300,-

11. Ławeczka absolwenta. 23.000,-

12. Piknik integracyjny „Żyj zdrowo” 5.000,-

13. Doposażenie i renowacja placu zabaw 
przy ul Narutowicza/Sochaczewska

59.000,-

14. Strefa relaksu dla dzieci w SP1 45.000,-

15. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
przez rozbudowę systemu monitoringu 
na Osiedlu Nr 6

150.000,-

16. Integracyjny wieczór kolęd. 5.000,-

17. Warsztaty dla dzieci i rodziców. 5.000,-

18. Piknik integracyjny „Poznaj swojego 
sąsiada”.

5.000,-

19. Zakup i instalacja budek lęgowych dla 
Jerzyków.

4.500,-

20. Poszerzenie oferty kulturalnej dla 
mieszkańców Błonia – koncert zespołu
„KULT”.

60.000,-



21. Wykonanie drogi z chodnikiem, od ul 
Mokrej do drogi przy stacji paliw 
„Golden”

150.000,-

22. Modernizacja placu zabaw przy ul. 
Narutowicza.

199.243,-

23. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. 
Klonowej.

200.000,-

24. Błonie – Gród, który miał być stolicą 
Mazowsza.

35.000,-

25. Bądź jak Piątek, Lewandowski, 
Błaszczykowski – rozwój młodej kadry
Błonianki.

110.000,-

26. Wykonanie oświetlenia na ul. Przejazd. 45.000,-

27. Realizacja celów Stowarzyszenia 
„Liczysz się Ty”.

40.000,-

28. Poprawa infrastruktury stojaków na 
rowery.

1500,-

29. Ciechocinek w Błoniu – Tężnie 
solankowe dla każdego.

200.000,-

*koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze.

………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

……………………………………………………………………………….
adres

5 ostatnich cyfr nr 
PESEL

* * * * * *

Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności danych w ramach 
prowadzonych konsultacji Budżetu Obywatelskiego w gminie Błonie.
Po dokonaniu weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.


