Jeśli chcesz mieć wpływ na co zostanie wydanych 5 mln zł z budżetu województwa łódzkiego na rok
2018 zagłosuj. Możesz wybierać z pośród 209 zadań zgłoszonych w całym województwie. Szczególnie
zachęcamy do oddania głosu na naszą inicjatywę:

W268 Wojewódzkie Centrum Aktywności Społecznej w Rawie Mazowieckiej
Link do głosowania: http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/
Celem głównym Wojewódzkiego Centrum Aktywności Społecznej w Rawie Mazowieckiej jest integracja
mieszkańców miasta i regionu poprzez stworzenie miejsca spotkań, które umożliwiałoby działania
nakierowane na aktywizację społeczną. Przeprowadzenie termomodernizacji i remontu budynku
Biblioteki Pedagogicznej usytułowanej na nieruchomości przy ul. Zwolińskiego 8d, doposażenie sali
konferencyjnej oraz stworzenie na terenie biblioteki placu zabaw, siłowni plenerowej oraz obiektów
małej architektury sportowej (stolik szachowy i stół pingpongowy) przyczyni się do stworzenia na mapie
województwa nowego miejsca zapobiegania zjawisku „atomizacji społeczeństwa”. Stworzone centrum
będzie służyło ponadlokalnym strukturom (np. stowarzyszenia, fundacje) jako miejsce spotkań i wymiany
informacji. Elementy plenerowe posłużą mieszkańcom i wzbogacą ofertę dla użytkowników biblioteki.
Koszt realizacji zadania: 280645,40

WAŻNE Zasady głosowania:


Możesz oddać jeden głos!



Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt
powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.



Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej
przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi,
który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.



Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką
możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być
zgłoszone do tego samego subregionu!

Twój głos zostanie będzie nieważny, jeżeli:


Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)



Oddasz głos przed lub po terminie wskazanym w Harmonogramie



Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu



Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem



Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania



Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub
poprawki)

Link do głosowania: http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/
Przykład wypełnienia karty do głosowania (głosowanie tradycyjne):

Szczegółowe informacje na stronie:
http://bo.lodzkie.pl/ oraz http://bpskierniewice.pl/rawa.html

