
WYDANIE SPECJALNE 
(ZAWIERA KARTĘ DO GŁOSOWANIA) 

GŁOSOWANIE  

NA HELSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 

Szanowni mieszkańcy! 

        Przed Państwem specjalne wydanie Biuletynu 

Informacyjnego Urzędu Miasta Helu, w całości po-

święcone „Helskiemu Budżetowi Obywatelskiemu 

2017”. W odpowiedzi na ogłoszony nabór projektów,  

w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 wniosków, któ-

rych do dalszego postępowania zakwalifikowano 10.  

Od 1 do 30 czerwca wszyscy mieszkańcy Helu, którzy 

w roku przeprowadzenia procedury budżetu obywa-

telskiego ukończą 16 roku życia, będą mogli oddawać 

swoje głosy na wybrane projekty, decydując w ten 

sposób, które z nich zostaną zrealizowane.  

  

 

 

 

        Chciałbym bardzo zachęcić do udziału w tym gło-

sowaniu. Macie Państwo możliwość bezpośredniego 

wpływu na co zostaną wydane pieniądze z budżetu 

miasta. Zgłoszone projekty dotyczą różnych sfer życia 

miasta i z pewnością każdy z nich znajdzie grono osób  

go wspierających. Ale zgodnie z zasadami demokracji, 

wygra ten lub te, które uzyskają najwięcej głosów.                

        Dlatego jeszcze raz zachęcam i proszę o udział  

w tym swoistym plebiscycie, tak by wybrane projekty 

miały rzeczywiste poparcie i w miarę pełny sposób 

oddawały wolę mieszkańców. 

     Burmistrz Helu 

    Dr Klemens Adam Kohnke 



Od 1 do 30 czerwca 2017 roku trwać będzie głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty w ramach tegorocznej  

edycji budżetu obywatelskiego. 

W wyznaczonych punktach do głosowania mieszkańcy Gminy Miejskiej Hel będą mogli oddać głos w formie papierowej  

na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. 

  

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA 
  

 Przypominamy, że każdy mieszkaniec może oddać jeden głos (jedna karta).  

• Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania.  

• Głosujący wybiera maksymalnie trzy, jego zdaniem, najważniejsze projekty. 

• Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, lub zaznaczył więcej niż trzy pozycje jest to traktowane jako głos nieważny. 

• W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane 

za nieważne. 

• Głosować może każdy mieszkaniec, który w roku przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego ukończy 16 rok życia. 

• Głosowanie następuje poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urny znajdującej się w punkcie do głosowania. 

• Kartę do głosowania można wyciąć z Biuletynu Urzędu Miasta Helu, bądź pobrać w punkcie głosowania. 

MIEJSCA GŁOSOWANIA 

• w budynku Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 

• w budynku ZSO w Helu (wejście od ul. Wiejskiej, hol przy gabinecie  stomatologicznym). 

Należy pamiętać, że punkty do głosowania będą czynne od 1 do 30 czerwca 2017 roku włącznie. 

Głosować można: 

od poniedziałku do piątku: 

• od 7:30 do 15:30 w budynku Urzędu Miasta Helu,  

• od 7:00 do 20:00 w budynku ZSO w Helu. 

w soboty: 

• od 10:00 do 14:00 w budynku ZSO w Helu. 
 
 
 
 
 
 

O g ł o s z e n i e  w y n i kó w  g ł o s o w a n i a  -  7  l i p c a  2 0 1 7  r o k u .  

KARTA DO GŁOSOWANIA 

ZADANIA 

Prosimy o wybranie maksymalnie trzech Państwa zdaniem najważniejszych zadań (inwestycji) poprzez  

postawienie znaku „x” w kolumnie po prawej stronie „Preferowane inwestycje”.  

Lp. Tytuł projektu wraz ze skróconym opisem zadania  

Koszt  
szacunkowy* 

(podany przez  
wnioskodawcę)   

Termin  

zakończenia 

inwestycji**  

Preferowane  

inwestycje  

1. 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż spowalniaczy 
drogowych. 
Miejsce montażu spowalniaczy: ul. Kapitańska, ul. Komandorska,  

ul. Kmdr. por. Przybyszewskiego, ul. Adm. Steyera.  

3.724,00 zł 

(netto)   
31.12.2017   

2. 

Rozbudowa placu zabaw w parku przy zbiegu ulic  
Adm. Steyera i Kmdr. por. Przybyszewskiego  
w Helu. 
Rozbudowa istniejącego placu zabaw o nowoczesne i bezpieczne kon-

strukcje zabawowe przeznaczone do kreatywnej zabawy  

i aktywnego wypoczynku.  

31.450,00 zł 

(netto)   
31.12.2017   

3. 

Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Komandorską  
a dworcem PKP. 
Wymiana wyeksploatowanej i zdeformowanej nawierzchni chodnika  

w celu usunięcia bariery architektonicznej.  

8.800,00 zł 

(netto)   
31.12.2017   

4. 

„Kolorowa, czyli biało czerwona” – przedstawienie edu-
kacyjne. 
Spektakl, monodram na podstawie sztuki Piotra Przybyły, realizowany 

przez Grupę Banina, w reżyserii Bartłomieja Miednika  

dla uczniów ZSO Hel-Liceum Ogólnokształcące.  

1.400,00 zł 

(netto)   
31.12.2017   

5. 
Nowoczesny plac zabaw dla dzieci z przedszkola. 
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu o dodatkowy sprzęt                       

i wyposażenie w celu uatrakcyjnienia placu zabaw.  
4.372,00 zł  31.12.2017   

6. 
Bulwar Nadmorski 
Kontynuacja wykonania części pieszej Bulwaru Nadmorskiego,  

ułożenie kostki brukowej.  
38.936,00 zł  31.12.2017   

7. 

Adaptacja sali 412 w ZSO Hel do profesjonalnych  
warunków sal treningowo-tanecznych. 
Wyposażenie sali w ścianę luster w celu zwiększenia kontroli ruchu  

i postawy u osób korzystających z sali.  

20.000,00 zł  31.12.2017   

8. 

Adaptacja sali 412 w ZSO Hel do profesjonalnych  
warunków sal treningowo-tanecznych oraz poprawa 
bezpieczeństwa tancerzy w trakcie zajęć. 
Zamontowanie podłoża z paneli spełniających warunki taneczne, które 

wpłyną na poprawę ruchu, postawy i zabezpieczą stawy skokowe i ko-

lanowe tancerzy przed kontuzjami.  

10.000,00 zł  31.12.2017   

9. 
Ratujemy razem życie, poprzez naukę. 
Zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń oraz ratowania ludzkiego życia 

dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i druhów OSP Hel.  
4.130,00 zł  31.12.2017   

10. 
Zdobywanie umiejętności w terenie. 
Zakup dwóch namiotów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej       

z Helu.  
698,00 zł  31.12.2017   

*PRZEDSTWIONE KOSZT SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE                    
W ZALEZNOŚCI OD OSTATECZNEGO ZAKRESU INWESTYCJI 
**MOŻLIWY PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI 
Dane głosującego: 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………... 
PESEL: ……………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………. 
 
GŁOSOWAĆ MOŻE KAŻDY MIESZKANIEC, KTÓRY W ROKU PRZEPROWADZANIA PROCEDURY BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO UKOŃCZY 16 ROK ŻYCIA. 
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TERMIN GŁOSOWANIA 


