Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/121/16
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 30 marca 2016 roku
KARTA DO GŁOSOWANIA
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie w sprawie Budżetu
Obywatelskiego, jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok,
przeprowadzonych w dniach 12 września 2016 r. – 7 października 2016 r.
1. Głosować mogą stali mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, którzy w dniu głosowania
ukończyli 18 lat.
2. Aby prawidłowo zagłosować należy w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania:
- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres stałego miejsca zamieszkania,
- podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oświadczenie i wpisać datę głosowania,
a następnie oddać głos na jeden projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM
zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania.
3. Zasady głosowania:
- Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM
zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania, stawiając znak „X" w kolumnie „WYBÓR" w wierszu,
w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu.
- Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz.
4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt,
- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska albo numeru PESEL lub adresu
miejsca stałego zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne,
- podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne z danymi w ewidencji ludności,
- zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało
opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego,
- głosujący w dniu głosowania nie ukończył 18 lat.
Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę z
najwcześniejszą datą głosowania, druga i kolejne karty nie będą brane pod uwagę, a głos oddany na kolejnych
kartach jest nieważny.
5. DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO (wypełnia głosujący)
Dane dotyczące głosującego:
Imię:

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) wyrażam
………………………………………. zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach
Nazwisko:
prowadzonych konsultacji Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami
………………………………………. Gminy Stronie Śląskie.
PESEL:
Data głosowania:
ADRES MIEJSCA STAŁEGO
ZAMIESZKANIA:
………………………………………….
………………………………………….

Własnoręczny, czytelny podpis głosującego:
…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

6. WYKAZ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA
2017 ROK, PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM.
NAZWA PROJEKTU (TYTUŁ PROJEKTU
NADANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ)
L.P.

KOSZT
WYBÓR
LOKALIZACJA PROJEKTU PROJEKTU* (miejsce na
(w zł)
postawienie
znaku „X")

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA STRONIE ŚLĄSKIE:
1
NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE
DOTYCZY

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENACH WIEJSKICH GMINY STRONIE ŚLĄSKIE:

1

OŚWIETLENIE DRÓG GMINNYCH
W STARYM GIERAŁTOWIE

STARY GIERAŁTÓW

20.000,00

2

„ZABUJANA WIEŚ”

DZIAŁKI SOŁECKIE NR 5/1 I 153/2
W STAREJ MORAWIE

20.000,00

* Przedstawione koszty projektów mają charakter szacunkowy

