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BUDŻET OBYWATELSKI - TRWA
GŁOSOWANIE
Jeszcze tylko kilka dni, bo do 21 stycznia 2021 r. trwa głosowanie w człuchowskim
budżecie obywatelskim. Do dyspozycji jest 150 tysięcy złotych. Mieszkańcy mogą
oddać swój głos na jedno z dziewięciu zadań.
W tym roku do budżetu obywatelskiego zakwalifikowano następujące propozycje:
Budowa ażurowej altany z ławkami i stołem przy ulicy Traugutta 7a,
Zakup schodołazu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Montaż w różnych częściach miasta kolejnych serc na nakrętki,
Elektryfikacja i monitoring zaplecza terenów sportowo – rekreacyjnych przy
ulicy Kamiennej,
Budowa placu zabaw z mini siłownią dla uczniów przy Szkole Podstawowej nr
1,
Przygotowanie terenu pod budowę boiska na os. Sikorskiego,
Wymiana ogrodzenia cmentarza przy os. Piastowskim,
Budowa zadaszonej wiaty z ławkami i stołami na os. Witosa,

Zakup gokartów rowerowych oraz utworzenie rowerowego toru gokartowego
przy OSiR.
Głosowanie potrwa do 21 stycznia. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec miasta.
Każdemu też przysługuje jeden głos. Aby wziąć udział w plebiscycie należy wypełnić
kartę do głosowania. Jest ona dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
zakładce Budżet Obywatelski (https://czluchow.eu/na-2021-rok)
Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego.
Karty można też nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski, al. Wojska
Polskiego 1, 77-300 Człuchów oraz poprzez platformę ePUAP.
Jedna osoba może wrzucić do urny również wypełnione karty członków swojej
rodziny. Ze względu na ograniczenia sanitarne Ratusz apeluje, aby nie zbierać kart
wśród sąsiadów lub znajomych. Kampanie promujące poszczególne zadania
powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, na przykład w formule on-line.
Wynik głosowania zostanie podany po jego zakończeniu, czyli po 21 stycznia. Pula
środków to 150 tysięcy złotych, przy czym każde zgłoszone zadanie nie mogło być
droższe niż 50 tysięcy złotych. Dzięki temu do realizacji zostaną wybrane co
najmniej trzy zadania, które zyskają najwięcej głosów.

Nota prawna: Miasto Człuchów jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na
nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych
dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i
plików w całości lub we fragmentach.
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