
 

BARTOSZYCKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019’ 

Karta do głosowania 
 

 

Ankieta informacyjna: To pole jest nieobowiązkowe, ale prosimy o jego wypełnienie do celów 
statystycznych i ewaluacyjnych.  
 

Skąd Pan/i dowiedział/a się o Bartoszyckim Budżecie Obywatelskim? (Proszę zaznaczyć tylko 1 pole) 

☐  Z portali informacyjnych Urzędu Miasta Bartoszyce                     ☐ Od  pracowników UM Bartoszyce 

☐  Z innych portali informacyjnych                             ☐ Od znajomych/rodziny 

☐  Z telewizji/radia         ☐ Od wnioskodawców projektów  

☐  Z plakatów/ulotek                                   ☐  Z innego źródła (jakiego?) ………………… 

☐   Od znajomych/rodziny   

                    
Aby głos był ważny należy: 

1. Oddać prawidłowo głos od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 15 sierpnia 2019 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne. 

2. Własnoręcznie (lub za pośrednictwem rodzica/opiekuna) podpisać zawarte na karcie do głosowania oświadczenia.  

3. Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z dwóch sposobów głosowania. W przypadku wypełnienia więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż 

jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez daną osobę głosy uznaje się za nieważne. 

4. W przypadku głosowania przez osoby niezamieszkałe na terenie miasta Bartoszyce, oddany głos uznaje się za nieważny. 

NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

KOD ZADANIA  NAZWA ZADANIA 

 
 

 

oddający głos: 

                                                    IMIĘ  

             
        

 NAZWISKO 

                         

KOD POCZTOWY (miejsca zamieszkania) 
 

… - … 

OŚWIADCZENIE (wypełnia jedynie osoba, która ukończyła 16 lat) 

 Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego poprzez fakt bycia 
mieszkańcem miasta Bartoszyce, którego dotyczy zadanie, na które oddałem/łam głos, ukończyłem/łam 16 lat życia. 

 Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie na karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.  

 Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego treść. 

CZYTELNY PODPIS GŁOSUJĄCEGO:  

Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu 
obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz zgodnie                 
z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119                 
z 04.05.2016). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzanych, które mnie dotyczą, prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem moich danych jest Urząd Miasta Bartoszyce z siedzibą przy ul. Boh. 
Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. 

CZYTELNY PODPIS GŁOSUJĄCEGO:  

CZĘŚĆ DLA RODZICA/OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 16 LAT 
(W przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 16 lat wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego) 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA 
GŁOSUJĄCEGO DZIECKA 

 

Oświadczam, że powyższe dane są 
danymi mojego dziecka/podopiecznego 

oraz treści zawarte na karcie                          
do głosowania są mi znane  

(CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

GŁOSUJĄCEGO DZIECKA) 

 

 


