Załącznik nr 3 do Regulaminu
Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Karta do głosowania
na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
Zasady głosowania:
1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy zameldowani na terenie miasta
Kluczborka którzy w danym roku kalendarzowym kończą 16 lat.
2. Głosujący może wybrać maksymalnie 5 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X"
w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór". Glosować można na zadania z różnych obszarów
3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer PESEL,
złożyć podpis w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie
oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Głosujący może wziąć tylko raz udział w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu
Obywatelskiego 2018.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1. Na karcie wybrano więcej niż 5 zadań.
2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz
papierowo (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.
4. Numer PESEL jest błędny.
5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych nie zostało zakreślone przez głosującego.
6. Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet)

Imię i Nazwisko osoby głosującej :
..............................................................................................................................................
Adres zameldowania:
..............................................................................................................................................
Nr PESEL osoby głosującej: .
………………………………..............................................................................................
Data i podpis osoby głosującej:
……………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE
Proszę zaznaczyć znakiem „X”
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Kluczborka i wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Kluczborskiego
Budżetu Obywatelskiego 2018, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014r. Poz. 1182). Ponadto jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności
wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i
ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz
Miasta Kluczborka.
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Zasady głosowania i pola do wypełnienia przez głosującego znajdują się na
odwrocie. Wypełnienie danych jest konieczne aby głos był ważny!!!
WYBÓR

Nr obszaru
Nr zadania

NAZWA ZADANIA

ORIENTACYJNY
KOSZT*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
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