Załącznik Nr 4
do Regulaminu budżetu obywatelskiego

KARTA DO GŁOSOWANIA
na zadania budżetu obywatelskiego na 2016 rok

Aby prawidłowo oddać głos należy:
- wybrać maksymalnie 2 zadania z poniższej listy poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”
w odpowiednim polu w kolumnie „WYBÓR”,
- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania,
- podpisać zawarte w karcie „papierowej” oświadczenie.
W głosowaniu na zadania wpisane na listę do głosowania budżetu obywatelskiego na rok
2016 można wziąć udział tylko raz, głosując na karcie „papierowej” lub elektronicznie.
Oddanie głosu elektronicznie poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Miasta jest
jednoznaczne z podpisaniem ww. oświadczenia.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) karta do głosowania nie zawiera żadnego zakreślenia lub oddano na niej głos na więcej niż
2 zadania,
2) karta do głosowania nie zawiera imienia, nazwiska i roku urodzenia głosującego,
3) karta do głosowania została złożona przed lub po upływie ustalonego terminu głosowania,
4) głos oddany jest na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem,
5) głosujący nie jest Mieszkańcem,
6) karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki i dopiski,
7) na karcie do głosowania podane są dane i podpisy więcej niż jednej osoby,
8) karta do głosowania nie została podpisana – w przypadku karty „papierowej”,
9) złożono głos w wersji papierowej i elektronicznej.

Imię i nazwisko osoby głosującej (czytelnie)
…………………….……………………………………………………………………………..
Rok urodzenia (czytelnie)
…………………….……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania (czytelnie)
…………………….…………………………………………………………………….……….

OBSZARY:
I - ZADANIA PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO ROZWOJU MIASTA,
II - ZADANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WARUNKÓW ŻYCIA
I FUNKCJONOWANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA.

Nr

ID ZADANIA

NAZWA ZADANIA

OBSZAR

WARTOŚĆ
ZADANIA

WYBÓR
(TAK/NIE)

OŚWIADCZENIE
1) Oświadczam, że jestem Mieszkańcem,
2) Oświadczam, iż jednokrotnie oddałem/am głos w trakcie głosowania na zadania budżetu
obywatelskiego na 2016 rok,
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2016 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
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 Prezydent, z siedzibą w Pabianicach
przy ul. Zamkowej 16.

Pabianice, dnia …………………..
czytelny podpis .........................................

Dziękujemy za udział

