KARTA DO GŁOSOWANIA
na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy Praszka
na 2018 rok
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez
postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór", wpisać czytelnie
swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
Zasady głosowania:
1) głosujący wybiera 1 zadanie z poniższej listy,
2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadania wpisane na listę do
głosowania budżetu obywatelskiego.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych
okoliczności:
1) na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie,
2) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadania lokalne,
3) imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne,
Imię i nazwisko osoby głosującej (czytelnie):
………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (czytelnie):
………………………………………………………………………………………………………………
Nr PESEL:

PROSIMY ZAZNACZYĆ „X" w kolumnie „Wybór"
Nr
1.

Identyfikator
1

Zadanie
Park ćwiczeń siłowych Street workaut

Wybór

2.

2

Plac parkowo-rekreacyjny

3.

3

Międzypokoleniowe Centrum rekreacji

4.

4

5.

5

Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach przy
ulicy Ożarowskiej

6.

6

Budowa kaskady wodnej

7.

7

Doposażenie wybranych jednostek OSP z Gminy Praszka
w niezbędny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i mienia
ludności lokalnej

8.

8

Siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej
numer 2 w Praszce

9.

9

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych poprzez
zamontowanie dodatkowego oświetlenia drogi
rowerowej przy parkingu cmentarnym na ul. Kaliskiej
oraz chodnika ul. Powstańców Śląskich na odcinku od
skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul.
Listopadową

10.

1o

Dokończenie rozbudowy domku wiejskiego – remont
starej i wykonanie nowej części dachu

11.

11

12.

12

Zwiększenie komfortu rekreacyjnego spędzania wolnego
czasu w Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu poprzez
budowę altany wraz z wyposażeniem i wybrukowanym
terenem pod altanę
Harcówka – modernizacja pomieszczeń

Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy
syntetycznej

OŚWIADCZENIE
1) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Praszka, który/a ukończył/a w dniu
głosowania 16 lat.
2) Oświadczam, iż jednokrotnie oddałem/am głos w trakcie niniejszego głosowania.
3) Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922-j.t.). 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 przetwarzanych w ramach budżetu
obywatelskiego na stronie www.bo.praszka.pl oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach
budżetu obywatelskiego w formie papierowej jest Burmistrz Praszki.
Data: …………………………………………………..…
Czytelny podpis: ………………………………………

Dziękujemy za udział

