Załącznik nr 9
Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2017 rok
dla okręgu nr 9
I Pouczenie:
1. Głosowanie możliwe jest w okresie od 29 sierpnia 2016r. do 16 września 2016 r. do godz. 14:30;
2. Głosowanie ma charakter jawny;
3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta i Gminy Witnica, którzy ukończyli co najmniej 18 rok
życia;
4. Kartę do głosowania należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Witnica
lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

II Okręg – tytuł zadania – szacunkowy koszt zadania
l.p.

Okręg

Tytuł zadania

Szacunkowy

Głos mieszkańca

koszt zadania

(należy wybrać tylko
jedno zadanie)

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu
1

9

Gminnym ,,Na środku Świata” w Nowinach

7.000,00 zł

Wielkich
2

9

Zwolnij – zabudowa progu zwalniającego w
Nowinach Wielkich na ulicy Leśnej

4.600,00 zł

III Dane mieszkańca (wypełnić czytelnie)
Imię: ______________________________________________
Nazwisko: ______________________________________________
Adres zamieszkania: miejscowość______________________________________________
ulica: ________________________________ nr domu __________nr mieszkania________

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem / mieszkanką Miasta i Gminy Witnica, który/a ukończył/a 18 lat.
Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2017 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 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 i Gminy Witnica z siedzibą
w Witnicy, ul. Krajowej Rady Narodowej 6.

…………………………………………………………………
(data i podpis głosującego)
Objaśnienia:
1.
2.
3.

4.

Głosowanie polega na dokonaniu wyboru jednego zadania z zamieszczonego wyżej wykazu zadań obejmującego dany
okręg Gminy Witnica poprzez postawienie ”X” w kratce położonej z prawej strony obok nazwy wybranego zadania;
Postawienie znaku „X” w kratkach obok nazw więcej niż jednego zadania w okręgu dotyczącym głosującego, powoduje
nieważność głosu;
Za nieważny uznaje się głos:
a. oddany na karcie nie zawierającej wypełnionych pół z danymi i podpisem,
b. oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania,
c. oddany przez osoby nieuprawnione;
W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Gminy Witnica posiadający zdolność do czynności prawnych.

