
KARTA DO GŁOSOWANIA 

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY DOPIEWO 

NA 2018 ROK 
 

ODDAJĘ SWÓJ GŁOS NA NASTĘPUJĄCE ZADANIE DO REALIZACJI W RAMACH 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK 

□ 1. Sportowe Palędzie BIS  

□ 2. Treningi Nordic Walking - aktywność i integracja  

□ 3. Zielone Zacisze 2 - zagospodarowanie centrum Konarzewa  

□ 4. Poidełka - woda pitna w każdej szkole  

□ 5. Dopiewski Boulder Park - budowa ogólnodostępnego, bezobsługowego kompleksu 

        ścianek  wspinaczkowych   do bulderingu 

□ 6. Weekendowe spływy kajakowe zakończone amatorskimi zawodami kajakowymi 

□ 7.  Leśny zakątek - plac zabaw w lasku - etap I  

□ 8.  Linowy Plac Zabaw dla dzieci 

□ 9.  Symfonia na skrzypce i DJ-ja  

□ 10. Każdy chce pomóc, nie każdy wie jak! Cykl szkoleń i pokazów ,,Pierwsza pomoc, 

         dla Każdego” 

□ 11. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez zakup sprzętu 

          ratowniczego 

□ 12. Street Workout Park     
∗ (proszę zaznaczyć 1 z powyższych zadań poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok wybranego zadania) 

 

Imię i nazwisko osoby głosującej (drukowanymi literami)* 

……………………………………...……………………………………….…..……………… 

Adres zameldowania (drukowanymi literami)* 

 ………………………………………..……………………………….…………………….. 

Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie) *  

           

 

Adres e-mail ………………………………….. 

 
* - POLA OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA (podając adres e-mail zostaniesz poinformowany o wynikach głosowania) 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że ukończyłam/ukończyłem 18 lat, jestem zameldowana/zameldowany w Gminie Dopiewo  

i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 

budżetu obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2016 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 poprawiania. Administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Dopiewo z siedzibą w Dopiewie 62-070 ul. Leśna 1c. 

 

 

Data i podpis  

  
…………………….…….……………….…… 

 
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) głos oddano na więcej niż 1 projekt; 

2) głos oddano na innej karcie niż niniejszy wzór; 
3) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu; 

4) wpisane w karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, błędne lub jest ich brak; 

5) głos odda osoba nie zameldowana w Gminie Dopiewo; 
6) karta do głosowania lub oświadczenie nie zostały podpisane; 

7) osoba oddająca głos nie ma ukończonych 18 lat. 


