
KARTA DO GŁOSOWANIA 
W KONSULTACJACH  Z MIESZKAŃCAMI MIASTA I GMINY PASŁĘK W SPRAWIE

 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY PASŁĘK NA ROK 2019,
PRZEPROWADZONYCH W DNIACH OD 01  PAŹDZIERNIKA DO 19 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

1. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk.

2. Aby prawidłowo zagłosować należy w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania:

 wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania,

 wpisać datę głosowania,

 podpisać czytelnie imieniem i  nazwiskiem oświadczenie dotyczące zgody głosującego na przetwarzanie jego
danych osobowych,

 oddać     głos     na   jeden projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych
w  punkcie 6 karty do głosowania. 

3. Zasady głosowania:                                                                                                                              

- Głosujący  może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM                    
zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania,  stawiając  znak „X”  w  kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym
widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu.

-  Można glosować tylko raz  w wyznaczonym terminie głosowania.

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

 głosujący na karcie do głosowania nie zagłosował na żaden projekt lub zagłosował na więcej niż jeden  projekt,

 głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia, nazwiska lub adresu miejsca zamieszkania albo
gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne, 

 podane przez głosującego  imię lub nazwisko są niezgodne z danymi dotyczącymi głosującego zawartymi w
ewidencji ludności albo z danymi zawartymi w innych zbiorach lub źródłach informacji służących ustaleniu faktu
zamieszkiwania głosującego na terenie Gminy Pasłęk,

 zamieszczone  na  karcie  oświadczenie  dotyczące  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  zostało
podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego,

 głosujący nie wpisał daty głosowania,

 głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Pasłęk. 

Jeżeli głosujący zagłosuje   więcej niż jeden raz,  przy ustalaniu  wyników konsultacji  uwzględnia się tylko jedną kartę z
najwcześniejszą datą głosowania, druga i kolejne karty nie będą brane pod uwagę, a głos oddany na kolejnych kartach jest
nieważny.

5. Dane osobowe i oświadczenie głosującego (wypełnia głosujący)

Dane dotyczące głosującego:
Imię / Imiona: 

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

Nazwisko: 

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

...............................................................................

ADRES MIEJSCA  ZAMIESZKANIA:

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

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

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia  10  maja  2018r.  o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
weryfikacji poprawności danych dotyczących osób głosujących
w konsultacjach z  mieszkańcami  w  sprawie   Budżetu
Obywatelskiego Gminy Pasłęk na rok 2019.

Data głosowania _______       ___________    ___________

                               (dzień)             (miesiąc)         (rok)

Własnoręczny, czytelny podpis głosującego;

_____________________                        ___________________

   (imię)                                                                           (nazwisko)



6. WYKAZ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY PASŁĘK NA 2019 ROK, PODLEGAJĄCYCH  KONSULTACJOM

LP NAZWA PROJEKTU
(TYTUŁ PROJEKTU NADANY

PRZEZ POMYSŁODAWCĘ)
LOKALIZACJA PROJEKTU

KOSZT
PROJEKTU*

(w zł)

WYBÓR (miejsce
na  postawienie

znaku „X”)

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA PASŁĘKA:

1 „ŚGO Reksio Park” Park przy ul. Westerplatte 50'000,00

2
„Remont chodnika pomiędzy 
blokami  przy ul. Ogrodowej 
12 i 10”

Pasłęk, ul. Ogrodowa 12 25'000,00

3
„Odnowienie boiska sportowego 
przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku” 

Pasłęk, ul. Piłsudskiego 50'000,00

4
„Projekt zakładający zwiększenie 
liczby miejsc parkingowych na 
działce ewidencyjnej nr 6/23

Działka nr 6/23 przy  
ul. Dworcowej w Pasłęku 

37'750,00

5 „Plac zabaw Bajka”
Szkoła Podstawowa nr 1 w

Pasłęku, ul. Władysława
Jagiełły 30

49’052,42

6 „Przyjazny dziedziniec”
Przedszkole Samorządowe

nr 2  w Pasłęku 
ul. Gdańska 17

50’000,00

7
„Budowa oświetlenia ulicy 
gminnej Kolonia Zdroje w 
Pasłęku”

ul. Kolonia Zdroje w
Pasłęku 

50’000,00

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE W SOŁECTWACH OBEJMUJĄCYCH  TERENY WIEJSKIE
 GMINY PASŁĘK:

1 „Odbudowa boiska sportowego” Boisko po byłej szkole
podstawowej w Rzecznej 

49’000,00

2
„Utwardzenie drogi gminnej wraz z 
udrożnieniem rowu w Borzynowie”

Działka nr 12, obręb
Borzynowo, gm Pasłęk

50’000,00

3
„Wykonanie oświetlenia drogowego
gminnej drogi wewnętrznej w 
Nowej Wsi”

Działka nr 107, Nowa Wieś 47’500,00

4
„Remont drogi dojazdowej do 
kościoła” Kwitajny, działka nr 14/2 46’193,81

5
„Rowerowa ścieżka zdrowia dla 
dzieci” Robity, działka nr 136/3 44’039,64

6
„Przebudowa drogi gminnej w 
pasie drogowym, polegająca na 
budowie chodnika”

Krosno, droga gminna,
działka nr 98/2

49’280,00

*    Przedstawione koszty projektów mają charakter szacunkowy.


