Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 277/2014
Burmistrza Orzysza
z 28 października 2014 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Orzysza, którzy ukończyli 16 lat,
na zadania do budżetu obywatelskiego na 2015 rok
Aby oddać ważny głos proszę:
- wybrać maksymalnie 1 zadanie z listy zadań wstawiając znak X w kratce przy wybranym zadaniu
- wpisać numer PESEL oraz drukowanymi literami swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
Pamiętaj! W głosowaniu na zadanie można wziąć
wziąć udział tylko raz, wybierając maksymalnie 1 zadanie.
Głos będzie nieważny, jeśli:
- na karcie zostaną wybrane więcej niż 1 zadanie,
- głosujący wykorzysta więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadanie,
- podany adres zamieszkania nie będzie adresem orzyskim,
- imię, nazwisko, adres zamieszkania lub numer PESEL będą nieczytelne,
- wpisany numer PESEL jest niepoprawny albo wskazuje, ze osoba głosująca ma mniej niż 16 lat,
- oświadczenie zawarte na karcie do glosowania nie zostanie podpisane,

Lista zadań do budżetu obywatelskiego miasta Orzysza
Ośrodek Zdrowia (parking, drzwi wejściowe, agregat
prądotwórczy)
Droga dojazdowa do cmentarza, chodnik do budynku przy
ul. Ełckiej 28, ciąg pieszo rowerowy łączący ulicę Słowackiego
z ul. Osiedlem Robotniczym
Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej
oraz wodociągu do ul. Słowackiego
Siłownie terenowe przy Gimnazjum w Orzyszu i na terenie
dawnego kasyna przy ul. Wojska Polskiego
Po wybraniu zadania, proszę podpisać kartę.

Imię i nazwisko osoby głosującej (drukowanymi literami)
.................................................................................................................................
Adres zamieszkania (drukowanymi literami)
Orzysz, ......................................................................................................................
Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Orzysza, ukończyłem/ukończyłam 16 lat i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2015 r. zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182).
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 Orzysza z siedzibą w
Orzyszu,
ul. Giżycka 15.

Data i podpis osoby głosującej
........................................................................................

