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KARTA DO GŁOSOWANIA  

NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIEJSKIEJ  HRUBIESZÓW 

 

 I. Zasady głosowania: 
 1. Prawo głosu ma mieszkaniec Gminy Miejskiej Hrubieszów, który najpóźniej w dniu oddania głosu kończy 

     16 lat. 

 2. Głosować można jednorazowo. 

 3. Można głosować tylko na jeden projekt. 

 4. Głosować należy przez postawienie znaku „X” przy wybranym  projekcie.  

 II. Oddany głos uważa się za nieważny w przypadku: 

 1. Niespełnienia wymogów określonych w pkt. I. 

 2. Oddania głosu po terminie. 

 3. Oddania głosu na więcej niż jeden projekt lub nie zaznaczenia żadnego projektu. 

 4. Wpisaniu danych na karcie do głosowania w sposób niekompletny lub nieczytelny. 

 

  

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ  
Imię  

                          
 

Nazwisko  

                           

ADRES ZAMIESZKANIA   
Miejscowość  
                           

Ulica  
                           

Numer domu  

       
 

 

WYBÓR NAZWA PROJEKTU                           
WARTOŚĆ 

PROJEKTU  

 
W zdrowym ciele sprawny umysł – stworzenie miejsca do aktywności 

fizyczno – umysłowej przy Szkole Podstawowej nr 2 
25 000 zł 

 
TwojaOtwaRtaBiblioTeka na 100 lat 
 

25 000 zł 

 
Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej 

przestrzeni wokół boisk Orlika przy Szkole Podstawowej nr 3 
25 000 zł 

 Budowa placu Street Workout przy SP Nr 1 w Hrubieszowie 25 000 zł 

 Platany na Deptaku  Hrubieszowa 25 000 zł 

 Budowa chodnika na działce 1159 8 200 zł 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie do głosowania 

w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. 

z 2016 r., L 119, poz. 1), w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 

2020. 

 

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

                      (Data)                                                                                                                        (Podpis głosującego) 
 

                                                                                     
   Oświadczenia 

 

1. Mam ukończone 16 lat.  

2. Oświadczam, że zapoznałam (-łem) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych 

osobowych, dostępną w punkcie do głosowania oraz na stronie www.miasto.hrubieszow.pl oraz 

umhrubieszow.bip.lubelskie.pl (zakładka Ochrona danych osobowych). 

3. Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

4. Oświadczam, że zapoznałam (-łem) się z treścią uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia  

27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy 

Miejskiej Hrubieszów. 

5. Jestem świadoma (-y) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie 

dostępnych  

w Gminie Miejskiej Hrubieszów ewidencji lub innych danych. 

 
 

     ………………………………                                                                                     ……………………………………….. 
                      (Data)                                                                                                                          (Podpis głosującego) 

 

 


