
              Załącznik nr 3 do do Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego 
nr 28/2017 z dnia 14.04.2017 r.

 

 KARTA DO GŁOSOWANIA 
na projekty do Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego

dla mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat  

Imię i nazwisko osoby głosującej (czytelnie)

…………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania (czytelnie): ulica ……………….……………………………………………

nr domu……… nr lokalu……… miejscowość ……………………………………………………….

kod pocztowy ……………………... 

Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie) 

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos tj. wypełnić tylko

jedną Kartę do głosowania.

Aby prawidłowo oddać głos należy  wybrać dowolną ilość zadań  z listy,  poprzez wstawienie

znaku X przy wybranej pozycji, z z zastrzeżeniem iż łączna kwota projektów, na które oddano głos

nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację ABO w danym roku budżetowym

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

1) przekroczona została kwota przeznaczona na realizację ABO w danym roku budżetowym,

2) mieszkaniec oddał już jeden ważny głos,

3) wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub numer PESEL są nieczytelne, 

4) numer PESEL jest niepoprawny, 

5) karta wraz z oświadczeniem nie została podpisana.
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Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) Szacunkowa wartość
zadania

Głos 
(poprzez

wstawienie
znaku X)

1. Integracyjny plac zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami: 
Szkolna, Pogodna, Parkowa

75 000,00

2. Letnie Kino Plenerowe 16 236,00

3. Aleksandrowska Liga Halowa 
„Nie dla Rasizmu”

4 940,00

4. Doposażenie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej (stroje) 25 000,00

5. Nagranie płyty przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej 22 800,00

6. Edward Stachura z mieszkańcami Aleksandrowa Kujawskiego 
(plener malarski, koncert)

8 000,00

7. Strefa do gry w kule, karty, szachy i chińczyka w parku 
przy Miejskim Centrum Kultury 

18 050,00

8. Na wokalnych ścieżkach Edwarda Stachury 6 000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 992 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procedury  Regulaminu  Aleksandrowskiego  Budżetu
Obywatelskiego.  Wiem,  że  obowiązek  podania  danych  osobowych  wynika  z  Regulaminu  Aleksandrowskiego  Budżetu
Obywatelskiego oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich
danych i  ich poprawiania.  Administratorem danych osobowych jest  Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski,  ul.  Słowackiego 8,
87-700 Aleksandrów Kujawski 

Data i podpis ………………………..…………………………………………………………………………………… 
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