Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2016
Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 czerwca 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
BEZPOŚREDNIEGO I KORESPONDENCYJNEGO
dla mieszkańców Miasta Lublińca - Budżet Obywatelski na rok 2016 r.
Aby prawidłowo oddać głos należy:
1) rozdysponować przy odpowiednich projektach od 1 do 5 punktów z łącznej puli 5 punktów jakimi dysponuje każdy głosujący;
2) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
3) podpisać na karcie oświadczenie;
4) w głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego można oddać tylko jeden głos;
Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) na karcie rozdzielono więcej niż 5 punktów lub nie przyznano ani jednego punktu:
2) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania (w takich przypadkach wszystkie oddane głosy zostają uznane za
nieważne);
3) na karcie nie wpisano imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania lub wpisano je nieczytelnie;
4) nie złożono podpisu pod oświadczeniem;
5) przydzielono dla projektu (-ów) niepełne punktu (np. 0,55; 1¾; 2,65);
6) dokonano skreśleń i poprawek w kolumnie „Liczba punktów”.
Lp.

Nr
projektu

1.

BO.2016.3

TUTUŁ PROJEKTU
i jego lokalizacja (o ile dotyczy)
„Ruch to zdrowie”
 Lokalizacja projektu: boisko „Orlik” - przy ul. Kochcickiej.
 Projekt będzie polegać na zakupie i montażu na terenie
boiska „Orlik” siłowni zewnętrznej typu: orbitrek, wyciskanie
siedząc, podciąg, twister.

Szacunkowy koszt
realizacji projektu

Liczba
punktów

26.500,00 zł

Oświadczam, że zamieszkuję pod wskazanym adresem, a dane, które zawarłem/-am na karcie do głosowania są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na
2016 rok zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą , prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca.

IMIĘ NAZWISKO (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

ADRES ZAMIESZKANIA (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

PODPIS (CZYTELNY)

