
Załącznik nr 3 do zasad,  

form i trybu przeprowadzenia  

Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018  

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

na projekty w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 

 

Zasady głosowania: 

1) każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania dwóch głosów, tj. jednego 

głosu na projekt ogólnomiejski i jednego głosu na projekt o charakterze lokalnym, 

ujętych na poniższych listach projektów, 

2) osoba głosująca może wziąć udział tylko raz w głosowaniu bez względu na formę 

głosowania, 

3) głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

• z jednej listy wybrano więcej niż 1 projekt, 

• mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania, 

• dane na karcie do głosowania są nieczytelne i niekompletne, 

• oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane przez osobę głosującą. 

 

Lista projektów lokalnych: 
 

Oddaj swój głos na jeden projekt lokalny poprzez postawienie jednego znaku „X”  
w kolumnie po prawej stronie. 

Lp. Nazwa projektu 
(tytuł i lokalizacja) 

Szacunkowy koszt* 
(kwota w zł) 

Miejsce na głos 
(postaw „X” przy wybranym 

projekcie)** 

I rejon zamieszkania 

1    

2    

….    

II rejon zamieszkania 

1    

2    

….    

III rejon zamieszkania 

1    

2    

….    

IV rejon zamieszkania 

1    

2    

…    
* Przedstawione koszty stanowią szacunkowe wartości i mogą ulec zmianie w zależności  
    od ostatecznego zakresu realizacji. 
** W przypadku pomyłki należy wziąć znak „X” w kółeczko i zaznaczyć ponownie wybrany projekt.    
    Poprawki można dokonać tylko raz. 

 

 



 
Lista projektów ogólnomiejskich: 

 
Oddaj swój głos na jeden projekt ogólnomiejski poprzez postawienie jednego znaku 
„X” w kolumnie po prawej stronie. 

Lp. Nazwa projektu 
(tytuł i lokalizacja) 

Szacunkowy koszt* 
(kwota w zł) 

Miejsce na głos 
(postaw „X” przy wybranym 

projekcie)** 

1    

2    

3    

4    

….    
* Przedstawione koszty stanowią szacunkowe wartości i mogą ulec zmianie w zależności  
    od ostatecznego zakresu realizacji. 
** W przypadku pomyłki należy wziąć znak „X” w kółeczko i zaznaczyć ponownie wybrany projekt.  
    Poprawki można dokonać tylko raz. 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY GŁOSUJĄCEJ NA PROJEKT Z REJONU ZAMIESZKANIA 

(należy wypełnić drukowanymi literami) 

Imię  Nazwisko PESEL 

ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość  

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Tomaszowa Mazowieckiego, który/a ukończył/a  16 
lat i wyrażam zgodę na przewarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych                       do 
realizacji procedury Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 - zgodnie z ustawą z dnia                 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych,                  
które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Administratorem danych 
osobowych jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. POW 10/16. 
 
 
 
 
                                                       Data i czytelny podpis …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


