KARTA DO GŁOSOWANIA
KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA
BUDŻET OBYWATELSKI 2019
Głosowanie trwa od 10 września do 23 września 2018 r.
Jak głosować?
Głosowanie polega na dokonaniu wyboru jednego zadania twardego oraz jednego zadania
miękkiego z zamieszczonych poniżej wykazów poprzez postawienie znaku „X” w kratce położonej
z lewej strony obok nazwy wybranego zadania lub wyboru jednego zadania twardego albo
miękkiego z zamieszczonych poniżej wykazów poprzez postawienie znaku „X” w kratce
położonej z lewej strony obok nazwy wybranego zadania.
2. Za nieważne uznaje się:
1) głosy oddane na więcej niż jedno zadanie twarde w kategorii ogólnomiejskiej,
2) głosy oddane na więcej niż jedno zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej,
3) niepostawienie znaku „X” przy żadnym zadaniu,
4) głosy na karcie niezawierającej wypełnionych pól z danymi i podpisu,
5) głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania
w kategorii ogólnomiejskiej,
6) głosy oddane przez osoby nieuprawnione.
3. W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Gorzowa Wlkp. posiadający zdolność do czynności
prawnych (osoby urodzone przed 1 stycznia 2006 r.)
1.

OG 1
OG 2
OG 3
OG 4
OG 5
OG 6
OG 7
OG 8

PROJEKTY TWARDE
(proszę wybrać jedno zadanie i postawić X)
Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu
przy ul. Walczaka
Mural artystyczny o gorzowskim budżecie obywatelskim
przy ul. Jagiełły 15
Śmietniki na terenie całego miasta na odchody zwierzęce

Koszt zadania
541.373 zł
10.000 zł
85.383 zł

„Trasa siedmiu wzgórz” – trakt spacerowy wraz z elementami małej
architektury przebiegający przez Piaski i Staszica
Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona
przy ul. Sikorskiego 99
Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza zlokalizowana
przy ul. Sikorskiego
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej

552.735 zł

Fabryka Pozytywnej Energii – budowa na terenie miasta 8 siłowni
zewnętrznych wraz z elementami małej architektury

500.000 zł

8.000 zł
150.000 zł
290.699 zł

OG 9
OG 10
OG 11
OG 12
OG 13
OG 14

PROJEKTY MIĘKKIE
(proszę wybrać jedno zadanie i postawić X)
„Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez

Koszt zadania
61.800 zł

Charytatywny bieg dla autystów

21.519 zł

Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach

61.800 zł

Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką”

29.500 zł

Poszukiwacze Pozytywnej Energii

61.800 zł

Gorzów Przyjazny Zwierzętom

61.800 zł

Dane mieszkańca (proszę wypełnić)
Imię:_______________________________________________________________________
Nazwisko:___________________________________________________________________
Adres zameldowania lub zamieszkania:
ulica ______________________________________________________________________
nr domu __________________nr mieszkania ____________

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Ja niżej podpisana/y wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Administratora – Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z siedziba Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego 2019.
2. Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz świadomie i że są one zgodne
z prawdą.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie
internetowej www.gorzow.wybiera.pl lub na urnach do głosowania oraz że zostałam/em
poinformowana/y o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Wiem, że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.

……………………….....................
(PODPIS)

