
ZARZĄDZENIE NR 102/SOR/16

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania na zadania zgłoszone  do realizacji  w ramach budżetu
obywatelskiego gminy miasta Chełmży.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  U.
z 2016 r. poz. 466 ) oraz § 13 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży stanowiącego
załącznik do uchwały nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z
2015 r., poz. 2395) zarządza się, co następuje:

 §  1.  Ustala  się  wzór  karty  do  głosowania  na  zadania  zgłoszone  do  realizacji  w  ramach  budżetu
obywatelskiego gminy miasta Chełmży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§  2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Skarbnikowi  Miasta  Chełmży  oraz  Naczelnikowi  Wydziału
Gospodarki Miejskiej.

§  3.  Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  w  drodze  obwieszczenia  i  wchodzi  w  życie  z  dniem  
wydania. 

                                               



Załącznik do zarządzenia nr 102/SOR/16
                                                            Burmistrza Miasta Chełmży
                                                              z dnia 1 sierpnia 2016 roku

KARTA DO GŁOSOWANIA

w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na 2017 rok

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 3 zadania z poniższej listy poprzez postawienie znaku
„X” w odpowiednim polu w kolumnie „WYBÓR”, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz
numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

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

- na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 3 zadania,
- mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
- imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,
- numer PESEL jest niepoprawny.
- oświadczenie na karcie nie zostało podpisane,

L.P. NAZWA ZADANIA
SZACUNKOWY

KOSZT * WYBÓR

1. ZADANIE KOSZT

2. ZADANIE KOSZT

3. ZADANIE KOSZT

4. ZADANIE KOSZT

5. ZADANIE KOSZT

6. ZADANIE KOSZT

7. ZADANIE KOSZT

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji zadania może ulec zmianie w zależności od 
ostatecznego zakresu zadania.

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997 roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  nr  133,  poz.  883  
z  późn.  zm.)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  
do weryfikacji  poprawności  danych  w ramach konsultacji  dotyczących  budżetu  obywatelskiego  gminy miasta
Chełmży.

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

Imię i nazwisko    adres zamieszkania (ulica, nr budynku i lokalu, miejscowość)

PESEL ……………………………………. 
        podpis 


