Załącznik nr 5
KARTA DO GŁOSOWANIA
Społeczne Wnioski do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021
Instrukcja głosowania za pomocą papierowej Karty do głosowania:

• Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Wołomin (ukończone 16 lat) może zagłosować
minimum na jeden i maksimum na cztery projekty. Dla ważności głosowania musi jednak oddać co
najmniej jeden głos na wybrany projekt, przy czym głos można oddać:
– na jeden projekt z kategorii Przestrzeń Publiczna,
– na jeden projekt z kategorii Aktywny Mieszkaniec,
– na jeden projekt z kategorii Wołomin Odnowa,
– na jeden projekt z kategorii Wołomin Kultura.
• Głosowanie będzie nieważne, jeśli na karcie do głosowania liczba oddanych głosów będzie sprzeczna z
powyższym zapisem lub gdy mieszkaniec zagłosuje ponownie przy użyciu kolejnej karty do głosowania
lub przez aplikację internetową.
• Wyboru dokonuje się poprzez podanie numeru projektu (lista projektów wraz z numerami stanowi
załącznik do karty do głosowania) oraz postawienie obok numeru znaku „X” w kolumnie
„Wybieram projekt”. Przykład: wybierając projekt nr 7 z kategorii „Wołomin Odnowa” wpisujemy:
KATEGORIA: WOŁOMIN ODNOWA
Numer projektu Wybieram projekt (znak „X”)
0

0

0

7

X

• Po dokonaniu wyboru Kartę do głosowania NALEŻY PODPISAĆ, a następnie wrzucić do urny.
DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ
Imię i nazwisko
….......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania
….................................................................................................................................................
Numer PESEL (proszę podać co drugą cyfrę):
X

X

X

X

X

KATEGORIA:
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Numer projektu

Wybieram projekt (znak „X”)

KATEGORIA:
AKTYWNY MIESZKANIEC
Numer projektu

Wybieram projekt (znak „X”)

X
KATEGORIA:
WOŁOMIN ODNOWA
Numer projektu

Wybieram projekt (znak „X”)

KATEGORIA:
WOŁOMIN KULTURA
Numer projektu

Wybieram projekt (znak „X”)

POTWIERDZENIE LICZBY ODDANYCH GŁOSÓW
Prosimy o wpisanie w puste miejsce poniżej, cyfry określającej liczbę oddanych głosów (od 1 do 4).
Łącznie oddałam/-em* ….. głos/głosy*.
*niepotrzebne skreślić
Data............................................, czytelny podpis …......................................................................................
Administratorem danych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. Dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie w celu realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawienia na podst. art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie. Pełna informacja dot.
przetwarzania danych osobowych: http://wolomin.bip.net.pl/?c=777
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