Załącznik nr 4 do Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego
Miasta Nowy Targ
KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 lat,
na zadania Budżetu Obywatelskiego 20..,
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 3 zadania z poniższej listy, poprzez postawienie
znaku “X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” oraz przyznać poszczególnym zadaniom punkty, jak
w zasadach głosowania. Na karcie do głosowania należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz
numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie. Wybór więcej niż trzech zadań czyni
głosowanie nieważnym, chociażby nie przydzielono punktu.
Zasady głosowania:
1) gdy wybierzemy jedno zadanie możemy alternatywnie przyznać mu 3-2-1 punkt, gdy wybierzemy dwa
zadania możemy jednemu zadaniu przyznać 2, a drugiemu 1 punkt, ale także obu zadaniom po 1
punkcie, gdy wybierzemy trzy zadania- to musimy przyznać po 1 punkcie dla każdego zadania,
2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadania wpisane na listę do głosowania budżetu
obywatelskiego zgłoszone w okręgu konsultacyjnym, w którym głosujący zamieszkuje.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) na karcie wybrano więcej niż 3 zadania,
2) na karcie wybrano do 3 zadań, ale nie przyznano punktów,
3) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę,
4) imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne lub informacje te nie są
wpisane,
5) numer PESEL jest nie wpisany lub jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna),
6) głos, oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane lub nie polega na prawdzie.

Proszę wypełnić CZYTELNIE*
Imię i nazwisko osoby
głosującej*
Adres zamieszkania
osoby głosującej*
PESEL
osoby głosującej*

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PROSIMY ZAZNACZYĆ DO 3 ZADAŃ STAWIAJĄC ZNAK „X” W KOLUMNIE
„Wybór”, PUNKTUJĄC JE JAK WSKAZANO POWYŻEJ
Nr
1
2
3
4
5
6

Identyfikator

Zadanie

Wartość

Wybór

PKT

7
8
9
10
11
12
OŚWIADCZENIE *
1) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką miasta Nowy Targ, który/a ukończył/a w dniu
głosowania 16 lat.
2) Oświadczam, iż jednokrotnie oddałem/am głos w trakcie niniejszego głosowania.
3)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 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 wyłącznie Burmistrz Miasta Nowy
Targ.

Data ……………………………

..................................................................................
czytelny podpis *

* - Wypełnienie obowiązkowe, oświadczenie obowiązkowe.

