KARTA DO GŁOSOWANIA
WYBÓR PROJEKTU
do zrealizowania na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2018 rok

1. Dane osobowe głosującego
Imię i nazwisko Głosującego ………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania

Ulica:.………………………………………………………………………….
Nr domu:………………. Nr mieszkania……………………………………
Kod……-…….. Miejscowość…………………………………………………

2. Wykaz projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
Lp.

Nazwa i lokalizacja projektu

1

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kalinowskiego:
Lidzbark Warmiński ul. Kalinowskiego (istniejący plac zabaw)
Zostawiamy Ślady Napoleona na lidzbarskich ulicach: Deptak miejski i teren
przyległy do Wysokiej Bramy

2

3

4

5

6
7

Szacunkowy
koszt

50 000
10 000

Obudowa śmietnika cegłą typu klinkier : Osiedle Kromera (wjazd do Przedszkola
„Miś” od ul. Szwoleżerów)

48 000

Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy : Osiedle przy
ul. Warmińskiej, fragment działki nr 27/49 po wyschniętym stawie

49 895

Doposażenie miejskich placów zabaw w podwójne huśtawki typu „Expression
Swing” oraz stojaki na rowery: Place zabaw administrowane przez Urząd
Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej „Przy
Pomniku”: Skrzyżowanie ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej, działka nr 2/11 ob.12
Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ulicy Lipowej : Plac zabaw przy
ulicy Lipowej w Lidzbarku Warmińskim

Data głosowania ……………………

Wybór

50 000

50 000
50 000

………………………………………….
Własnoręczny podpis - Imię i nazwisko

3. Oświadczenie wnioskodawcy
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2018 r. oraz
w związku z ewentualną dalszą realizacją projektu.

Data Oświadczenia ……………………….

……………………………………….
Własnoręczny podpis - Imię i nazwisko

4. Pouczenie
1. Wypełnić czytelnie wszystkie pola dotyczące danych osobowych głosującego.
2. Głosować można tylko na jeden projekt spośród wymienionych w wykazie projektów zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego.
3. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w polu „Wybór” w wierszu wybranego projektu.
4. Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
- podania danych osobowych niezgodnych z danymi ewidencji ludności lub wpisanie danych nieczytelnie,
- nie wybrania żadnego projektu lub wybrania więcej niż jeden projekt,
- braku daty i czytelnego podpisu w miejscach wskazanych w karcie do głosowania,
- oddania głosu przez osobę nieuprawnioną.

