Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2017

KARTA DO GŁOSOWANIA (BEZPOŚREDNIEGO I KORESPONDENCYJNEGO)
dla mieszkańców Miasta Lublińca - Budżet Obywatelski na rok 2017 r.

„X”

Każdy mieszkaniec posiada 1 głos i może zagłosować tylko na jeden projekt przez postawienie znaku
przy wybranym
projekcie. Poparcia dla projektu zgłaszanego przez wnioskodawcę może udzielić mieszkaniec, który ukończył 13 rok życia.
Udzielenie poparcia danemu wnioskowi jak i głosowanie za poparciem określonego projektu wykonywane są przez każdego
mieszkańca osobiście.
Aby prawidłowo oddać głos należy:
1) wpisać czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
2) podpisać na karcie oświadczenie;
3) w głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego można oddać tylko jeden głos;
4) w kolumnie „Wybrany projekt” przy jednym projekcie należy postawić znak X.
Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania (w takich przypadkach wszystkie oddane głosy zostają uznane za nieważne);
2) na karcie nie wpisano imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania lub wpisano je nieczytelnie;
3) nie złożono podpisu pod oświadczeniem;
4) wybrano więcej niż jeden projekt.
Lp.
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TYTUŁ PROJEKTU
i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Szacunkowy
koszt realizacji
projektu

Utwardzenie terenu przed budynkiem przy ul. Paderewskiego 14 w
Lublińcu.
(Teren miejski przed budynkiem przy ul. Paderewskiego 14 w Lublińcu.)
Osiedlowe miejsce rekreacji.
(Lubliniec ul. Wojska Polskiego, teren między blokiem nr 2 a nr 4, działka
nr 2627/170.)
Aktywni w każdym wieku na siłowni zewnętrznej pod chmurką przy
ul. Powstańców Śląskich.
(Teren miejski u zbiegu ul. Powstańców i Niegolewskich.)
Rekreacja pod chmurką.
(Działka nr 3458/292 obok skrzyżowania ulic Opolskiej i Pasiecznej w
Lublińcu.)
Street Workout Park nad zalewem.
(Działka 3414/243 przy ul. Stawowej.)
Zdrowie i relaks dla każdego – Siłownia pod chmurką przy ul.
Szymanowskiego w Lublińcu.
(Teren miejski pomiędzy ulicą Wyspiańskiego a blokiem nr 12 przy ulicy
Szymanowskiego.)
Sieć monitorowania jakości powietrza miejskiego.
(Pięć czujników na terenie Miasta Lublińca.)

37 324,55 zł

49 870,35 zł
49 952,60 zł
49 974,90 zł
49 913,40 zł
45 054,48 zł

29 889,00 zł

Oświetlenie na brakującym odcinku ulicy Chabrowej.
(Ul. Chabrowa na odcinku od ulicy Rumiankowej w kierunku ulicy
Wymyślacz.)
Teren rekreacji dla dzieci i dorosłych w Steblowie.
(Dzielnica Steblów przy ulicy Oleskiej, przed
miejskim boiskiem
wielofunkcyjnym.)
Wymiana ławek na nowe na Rynku Lublinieckim (na Placu Konrada
Mańki).
(Plac Konrada Mańki - Rynek Lubliniecki.)
Nowe meble miejskie z granitu i ławki na Placu Mikołaja Kopernika
(tzw. Małym Rynku) w Lublińcu.
(Plac Mikołaja Kopernika - Mały Rynek.)
Przyjazne słoneczko.
(Miejski ORLIK przy ul. Kochcickiej 12.)

Wybrany projekt
(postawić znak X)

50 000,00 zł
45 185,52 zł
39 000,00 zł
38 000,00 zł
50 000,00 zł

(WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię, Nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Oświadczam, że ukończyłem/-am 13 rok życia oraz, 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 2017 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.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
czytelny podpis

