Karta do głosowania
na zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego miasta Grajewo na 2019 r. o wartości do 50 tys. zł
Aby oddać ważny głos należy:
1) wybrać jedno (1) zadanie z poniższej listy poprzez postawienie przy pomocy długopisu/pióra wyłącznie
znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór" w tabeli nr 1.
2) podać czytelnie informacje wymagane przez Tabele nr 2 i nr 3.
3) podpisać oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby głosującej.
4) podpisać zgodę opiekuna prawnego w przypadku głosowania osoby małoletniej.
TABELA NR 1
Lp.
Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile
dotyczy)

1.
2.
3.

Nr zadania
w rejestrze

Szacunkowy
koszt realizacji
zadania
ZADANIE O WARTOŚCI DO 50 TYS. ZŁOTYCH
SKATEPART – rozbudowa przy
BO.3.2019
49 999,75 zł
ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie
Miejska stacja napraw rowerów (wariant
BO.4.2019
18 150,00 zł
rozszerzony).
Ławeczka z wilkami – mała architektura
BO.5.2019
20 300,00 zł
miasta.

Wybór

TABELA NR 2
Pierwsze imię osoby głosującej*

Drugie imię osoby głosującej*

Imię matki osoby głosującej*

Nazwisko osoby głosującej*

TABELA NR 3
Adres zamieszkania osoby głosującej*
Kod pocztowy, Miejscowość *
1

9

-

2

Nazwa ulicy / osiedla *

Nr domu / nr mieszkania*

0

0

G

R

A

J

E

W

O

Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Jestem mieszkańcem miasta Grajewo.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Burmistrz
Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Uchwały Rady Miasta Grajewo z dnia…….
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w procesie konsultacji.
6. Osoby podające dane mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
data:……………………… Czytelny podpis osoby głosującej: ..........................................................
Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej - poniżej 13. roku życia - w głosowaniu na
projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Ja niżej podpisana/podpisany**...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/zamieszkała** .....................................................................................................................
(adres zamieszkania)
oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ........................................................................................
(imię i nazwisko osoby małoletniej)
zamieszkałej/zamieszkałego** ................................................................................................................
(adres zamieszkania)
osoby małoletniej - poniżej 13. roku życia i wyrażam zgodę na jej/jego** udział w głosowaniu na
projekty do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

...............................................................
Data

.................................................................................
Czytelny podpis opiekuna prawnego

* WSZYSTKIE DANE OZNACZONE GWIAZDKĄ (*) NALEŻY OBOWIĄZKOWO PODAĆ
CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
** Niepotrzebne skreślić

