
Karta do głosowania
na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Chełmek na 2019 rok

Pouczenie:
1. Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 8 do 12 października 2018 r.
2. Głosowanie ma charakter jawny.
3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy jednostek pomocniczych Gminy Chełmek objętych budżetem obywatelskim,

którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia.
4. Kwoty,  jakie  mogą  być  przeznaczone  na  zadania  o  charakterze  lokalnym dla  danej  jednostki  pomocniczej,  wynoszą

odpowiednio:

Jednostka pomocnicza Liczba mieszkańców Kwota budżetu obywatelskiego

Osiedle Nowe Miasto 5421 43.368,00

Osiedle Stare Miasto 3335 26.680,00

Razem: 8756 70.048,00

Zasady ważności głosu:
1. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej 

jednostki pomocniczej, na terenie której jest się zamieszkałym. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w 
odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.

2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby 
głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności 

głosu.
2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż jednego zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do 

głosowania.
3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego lub gdy dane te 

są nieczytelne.
4. Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem jednostki pomocniczej Gminy Chełmek 

objętej budżetem obywatelskim.
5. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.
7. Głosujący nie jest mieszkańcem jednostek pomocniczych Gminy Chełmek objętych budżetem obywatelskim lub w chwili 

oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia.
8. Głosujący dokonał wyboru zadania spośród zadań zgłoszonych w ramach nie swojej jednostki pomocniczej, na terenie 

której jest zamieszkały.

Lp. Jednostka pomocnicza Nazwa / tytuł zadania Szacunkowy 
koszt

Wybór

1. Osiedle Stare Miasto Malowanie korytarzy wraz z klatką schodową w 
Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku

26.680,00

2. Osiedle Stare Miasto Pakiet działań antysmogowych dla Osiedla Stare 
Miasto Chełmek

25.880,00

Dane głosującego (wypełnić czytelnie)

Numer PESEL Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką jednostki pomocniczej Gminy Chełmek objętej budżetem obywatelskim, który/a 
ukończył/a 16 lat. Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia 
budżetu obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1000) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 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 oraz prawo domagania się ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest 
Urząd Miejski w Chełmku z siedzibą w Chełmku, Krakowska 11.

…..................................................................
/data i podpis głosującego/


