KARTA DO GŁOSOWANIA
Prosimy Państwa o wskazanie projektu (zadania) z zamieszczonego na drugiej stronie wykazu
poprzez postawienie znaku „X” w kratce położonej z lewej strony obok tytułu jednego

wybranego projektu.
W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia.
W przypadku osoby małoletniej integralną częścią karty do głosowania jest wypełniona i przypięta
„Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu nad projektem do
budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra na rok 2020”.
Postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwy więcej niż jednego projektu lub niepostawienie
znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.
Za nieważny uznaje się głos:
1) oddany na karcie niezawierającej wypełnionych pól z danymi i podpisem,
2) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania,
3) oddany przez osoby nieuprawnione.

Aby Państwa głos był ważny prosimy o podanie w celu weryfikacji danych osobowych.
Dane mieszkańca:
Imię, nazwisko: ………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Kamiennej Góry, w dniu oddania głosu mam
ukończone 16 lat i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra na rok 2020,
a wszystkie dane podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym1.
Data……………………………..

Podpis………………………………..

ODWRÓĆ KARTĘ !!!
1

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Gmina Miejska Kamienna
Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze, Plac Grunwaldzki 1.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury budżetu obywatelskiego, w szczególności do
zweryfikowania, czy osoby uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procedurze budżetu obywatelskiego. Osoby
uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
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Lp.

Wstaw X
przy
jednym
wybranym
zadaniu

Tytuł projektu

1.

AkcjaIntegracja – pierwszy plac
zabaw dla dzieci
niepełnosprawnych.

2.

Sortowanie się opłaca – zakup
zautomatyzowanego urządzenia do
zbiórki butelek PET i szklanych
w zamian za ekwiwalent pieniężny.

3.
Kleszcz STOP! – odkleszczanie
terenów zielonych użyteczności
publicznej w Kamiennej Górze.
4.

Zagospodarowanie działki
nr 484/21, obręb 6 położonej przy
ul. J. Hallera w Kamiennej Górze.

Krótki opis
Wyposażenie w
niepełnosprawnych
ul. Piastowskiej.

urządzenia dla
placu
zabaw

dzieci
przy

Zakupienie i zamontowanie urządzenia do
zbiórki butelek plastikowych i szklanych na
terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego
ZALEW.
Wykonanie oprysków na skwerach, Górze
Parkowej, placach zabaw i parkach w celu
wyeliminowania
kleszczy
na
terenie
Kamiennej Góry.
Utwardzenie kostką betonową terenu leżącego
koło budynku przy ul. Gen. J. Hallera 3a.
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