Załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2019 rok

Karta do głosowania
na projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2019.
Imię i Nazwisko……………………………………………………….………………………………………………………………
Pesel ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sposób głosowania:
Każdy głosujący może zagłosować na maksymalnie 3 projekty z listy, zaznaczając X w kolumnie
„Wybór”. Zaznaczenie 4 lub więcej projektów powoduje, że oddany głos nie będzie ważny.
Numer
projektu
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PROJEKT

Wybór

Komunikator Miejski – system komunikacji SISMS
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym – mały cmentarz komunalny (bez kaplicy)
Park Street Workout w Myśliborzu
Osiedlowy plac zabaw „Przyjazny kwadrat” – teren między ulicami Mickiewicza,
Pionierów i Andersa
Wybieg dla psów – ul. 11 Listopada (teren naprzeciwko placu zabaw)
Kulturalne Dni Golenic
Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 2
SUN FESTIVAL
Ścieżki pieszo‐rowerowe „LEŚNE SZLAKI” – Pętla Dookoła Jeziora. Ostatni odcinek: trasa
od Jezierzyc do Os. XX‐lecia – 9 km, trasa w „Lasku Rakarza” – 2 km, trasa w parku w
Kruszwinie – 2 km
Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Derczewie
Kino letnie – 5 seansów filmowych – plac przy ul. 11 Listopada
Oświetlenie ciągu pieszo‐rowerowego od Harcówki do Cmentarza Wojennego wzdłuż
Parku Wojska Polskiego w Myśliborzu
Remont i modernizacja sali wiejskiej w Listomiu
Utwardzenie alejek cmentarnych na dużym cmentarzu komunalnym ‐ kwatera 23 i 24

Zagłosowałam/em na

1

2

3

projekt/y (proszę zaznaczyć właściwą ilość)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W związku z moim udziałem w procesie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Myślibórz, wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Burmistrza Myśliborza
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Burmistrz Myśliborza, ul. Rynek im Jana Pawła II 1 74‐300
Myślibórz
2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz,
3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w
głosowaniu;
5) mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem
Podpis………………………………………………………..
Data…………………………………………………………..

