Załącznik
do Zarządzenia nr 52 /2021
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28.04.2021 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI W 2021 ROKU
Zasady głosowania
1. Osoba głosująca wybiera 1 projekt,
2. Wybór dokonywany jest poprzez postawienie znaku X przy jednym z projektów wymienionych poniżej,
3. Aby głos był ważny należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także
podpisać zawarte na karcie oświadczenie,
4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 głos oddano na więcej niż jeden projekt,
 brak wpisu dotyczącego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL,
 wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub nr PESEL są nieczytelne,
 numer PESEL jest niepoprawny,
 na karcie do głosowania nie podpisano oświadczenia,
 głos został oddany po terminie głosowania.
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY GŁOSUJĄCEJ
..........................................................................................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA
..........................................................................................................................................................................................................
NR PESEL

GŁOSUJĘ NA NASTĘPUJĄCY PROJEKT:

Lp.

Numer
projektu

1

Dane
wnioskodawcy
Józef Mazur

Zagospodarowanie
terenu placu zabaw na
os. Południe ul. Aleja
Południowa i terenu
przy ul. Dolnej

Stanisława
Kowalska

Centrum Tradycji
Regionalnej

2

2
3

3

Waldemar
Kołcun

4

Tytuł zadania

Streszczenie wniosku
Montaż urządzeń dla dzieci,
rekultywacja terenu przy ul. Dolnej
z wyposażeniem w ławki, kosze na
śmieci, nasadzeniem drzew, krzewów.

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca
poświęconego kulturze i tradycji
naszego regionu, które będzie
pomagało w budowaniu poczucia
lokalnej tożsamości.
Wypożyczalnia
Stworzenie wypożyczalni butów do
łyżworolek dla dzieci
jazdy szybkiej na wrotkach
z Tomaszowa
/kompletny zestaw/ dla dzieci z klas
Lubelskiego przy torze 1-4 szkół podstawowych z Miasta
wrotkarskim RSS Arena Tomaszów Lubelski. Wypożyczalnia
Roztocze w ramach
będzie działała na zasadzie non profit.
powszechnej nauki
jazdy szybkiej
na wrotkach.

Głos
na projekt
(X)

4

Swietłana
Karczewska Lipowicz

Zmieniaj swoje osiedle,
zmieniaj swoją okolicę.

Remont chodnika oraz drogi
wewnętrznej, a także wykonanie
nawierzchni miejsc parkingowych
na osiedlu przy ul. M.C.
Skłodowskiej.

Marek Neć

Sieć samoobsługowych
stacji napraw rowerów

Projekt obejmuje postawienie kilku
samoobsługowych stacji napraw
rowerów w różnych częściach miasta.
Na takiej stacji można samodzielnie
napompować koła w swoim rowerze,
przykręcić poluzowane śruby
i nakrętki, dokonać regulacji.

6

5

7

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Tomaszowa Lubelskiego, który/a ukończył/a 16 lat, i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2021 r. (weryfikacja ważności
oddanego głosu) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych i w sprawie swobodnego przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. Osoby, których dane osobowe mają być przetwarzane dla w/w
potrzeb mogą zwrócić się do Administratora w celu: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych,
cofnięcia zgody, usunięcia swoich danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody, ograniczenia swoich danych osobowych, przenoszenia swoich
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zostałem poinformowany/a, ze moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
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