
 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Proszę przydzielić punkty (3, 2, i 1) poniżej wymienionym projektom, gdzie 3 punkty oznaczają 

największe poparcie dla projektu, a 1 punkt - najmniejsze.  

Aby głos był ważny proszę rozdysponować wszystkie punkty. 3, 2 i 1 punkt można 

przyznać wyłącznie jeden raz! Oznacza to, że dwa projekty nie powinny otrzymać 

żadnego punktu. Szczegółowa instrukcja wypełnienia karty znajduje się na odwrocie. 

 

 

  1. Amfiteatr na Widoku – miejsce życia społecznego 

  

  Projekt zakłada odnowienie amfiteatru na osiedlu Widok w Krakowie oraz wzbogacenie go o ekran. Miejsce to 
będzie służyć organizacji wydarzeń, takich jak: projekcje, odczyty, przedstawienia, czy otwartych spotkań 
mieszkańców. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty kulturalnej osiedla oraz stworzenie miejsca 
sprzyjającego integracji jego mieszkańców. 

 

  2. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Bronowicką do ul. Staszczyka 

  

  Projekt zakłada namalowanie pasów dla pieszych na ul. Bronowickiej, które umożliwiają przechodniom przejście 
do chodnika na ul. Staszczyka. Planowane jest również obniżenie krawężników w miejscu przejścia. Celem 
projektu jest skrócenie trasy dojścia z przystanku przy ul. Głowackiego na ul. Staszczyka. 

 

  3. Zamontowanie progów zwalniających na ul. Na Błonie w Krakowie 

  

W ramach projektu planowana jest zastąpienie obecnych, zniszczonych progów zwalniających na ulicy Na Błonie 
(na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Hamernia). Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych.  

 

  4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50 

  

  Projekt zakłada stworzenie placu zabaw na niezagospodarowanym terenie przy szkole w sąsiedztwie boiska. 
Plac przeznaczony dla dzieci w wieku 5-13 lat pozwoli na uatrakcyjnienie nauki w szkole, aktywne spędzanie 
wolnego czasu i  przerw na świeżym powietrzu, uatrakcyjnienie infrastruktury sportowej szkoły. 

 

  5. Modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Sołtysa Dytmara 

  

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez podpięcie istniejących latarni do sieci oświetlenia 
miejskiego. Latarnie położone są na gruncie gminy miejskiej Kraków, tymczasem oświetlają całą ulicę na 
wyłączny koszt jednej nieruchomości. 
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ZASADY GŁOSOWANIA 

 
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec dzielnicy i osoby z nią związane (uczące się 
oraz pracujące na terenie dzielnicy). Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości,  
a w przypadku osób niepełnoletnich (16-17 lat) legitymacji szkolnej oraz pisemnej zgody  
na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez opiekuna prawnego. 
 
1. Decyzję należy podejmować indywidualnie. 
2. Mają Państwo do dyspozycji łącznie 6 punktów, należy rozdysponować je wszystkie. Na karcie do 
głosowania proszę przydzielić projektom punkty od 3 do 1.  

3 punkty - dla projektu, który popiera się najbardziej 
2 punkty - dla projektu, który popiera się w drugiej kolejności 
1 punkt – dla projektu, który stawia się na trzecim miejscu 

Przy pozostałych projektach proszę nic nie wpisywać. 
3. Można tylko raz wybrać jedną z wartości punktowych (tylko raz przyznaje się 3 punkty, 2 punkty i 1 
punkt).  
4. Aby Państwa głos był ważny należy rozdysponować wszystkie posiadane punkty. 
5. Aby Państwa głos był ważny nie można punktować dwa razy tego samego projektu. 
6. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny. 
 

Przykład prawidłowo oddanego głosu: 
 

    

  Projekt nr 1  

 2 Projekt nr 2  

 1 Projekt nr 3  

  Projekt nr 4  

 3 Projekt nr 5  

    

 

 
Przykłady nieprawidłowo oddanych głosów: 

 

 
 

 
WYNIKI GŁOSOWANIA 
 
1. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl oraz na 
stronie Rady Dzielnicy, będą również dostępne w siedzibie Rady Dzielnicy. 
2. Wynikiem głosowania będzie lista projektów, uszeregowana w kolejności uzyskanych punktów. 
3. Projekt, który uzyska największą liczbę punktów przeznaczony zostanie do realizacji. 


