Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/2017
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 26 lipca 2017 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW USTRONIA
- BUDŻET OBYWATELSKI 2018 –

Aby prawidłowo oddać głos należy:
1) postawić znak „X” przy jednym wybranym projekcie osiedlowym, któremu udziela się poparcia
w odpowiednim polu w kolumnie „Twój głos”;
2) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
3) podpisać zamieszczone na karcie oświadczenie.
Głos uważa się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) głos został oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem niżej wymienionego Osiedla;
2) na karcie postawiono znak „X” więcej niż jeden raz lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym
z wyszczególnionych projektów;
3) mieszkaniec zagłosuje więcej niż jeden raz na projekty osiedlowe bez względu na formę głosowania
(na karcie lub elektronicznie) – w takich przypadkach wszystkie oddane głosy zostaną uznane
za nieważne;
4) na karcie nie wpisano imienia i nazwiska lub adresu zamieszkania albo wpisano je nieczytelnie;
5) nie złożono podpisu pod oświadczeniem;
6) dokonano skreśleń i poprawek w kolumnie „Twój głos”;
7) głos oddano na karcie innej niż określona przez Burmistrza Miasta Ustroń.

USTROŃ NIERODZIM
NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA (OSIEDLA)
ID projektu

Tytuł

Koszt szacunkowy*

BOU020

My som stela –
podtrzymujemy
tradycje ludowe

10 220,00

BOU019

Siłownia zewnętrzna

28 730,00

Twój głos

Mały reporter –
Osiedle Nierodzim w
10 000,00
obiektywie dzieci
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie
BOU013

……………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby głosującej (czytelnie)
……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania (czytelnie)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem mieszkańcem /mieszkanką Ustronia, a podane dane są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 992). 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 Ustroń z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 1.
Data: ..........wrzesień 2017 r.

Podpis: ……………………………..

