
KARTA DO GŁOSOWANIA 
W GNIEWSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Informacja
Uprawnieni  do udziału  w głosowaniu  są wszyscy  mieszkańcy  Gminy  Gniew,  którzy  w dniu  rozpoczęcia  głosowania  ukończyli  16  lat.
Uprawnieni do głosowania mogą oddać tylko jeden głos (jedną kartę), na której mogą poprzeć tylko jeden projekt „mały” i jeden projekt
„duży” poprzez wpisanie numeru projektu do wyznaczonej kratki.
Oddanie  większej  liczby  głosów,  większej  liczby  kart  do głosowania,  oddanie  czystej  karty  do głosowania  bez dokonanego wyboru
projektu czyni głos nieważnym.
Ważna jest wyłącznie karta opatrzona okrągłą pieczęcią Burmistrza Miasta i Gminy Gniew i pobrana  w wyznaczonych punktach.

Lista projektów „dużych” powyżej 10 000 zł:

Nr
projektu Tytuł Projektu

1 Siłownia „pod chmurką pełni zdrowia” (zakup i montaż siłowni na powietrzu przy świetlicy w Szprudowie)

2 „Projekt rewitalizacji kąpieliska w Pieniążkowie” (uporządkowanie i zagospodarowanie kąpieliska w Pieniążkowie)

3 „Dzieciogród” (uzupełnienie i rozbudowanie istniejącego placu zabaw przy Hali Sportowej w Gniewie)

4 „W zdrowym ciele zdrowy duch dla naszych dzieci” (zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy 
boisku Orlik w Piasecznie) 

5 „Fit Duchy – strefa aktywnego Walichnowiaka” (zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w samym 
centrum wsi Wielkie Walichnowy)

6 „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Opaleniu” (wykonanie elewacji trzech ścian budynku świetlicy w 
Opaleniu oraz wyłożenie chodnika z kostki brukowej)

7 „Budowa boiska sportowego w sołectwie Kolonia Ostrowicka” (utworzenie boiska sportowego na działce koło 
byłej szkoły podstawowej w Ostrowitem)

Spośród projektów „dużych” wybieram 
projekt numer:

Lista projektów „małych” do 10 000 zł: 
Nr

projektu Tytuł Projektu

1
"Zakup dwóch stołów i czterech ław w sołectwie” (zakupienie mebli ogrodowych dla sołectwa Kuchnia, do 
świetlicy) 

2 „Boisko do siatkówki plażowej w Jeleniu”

Spośród projektów „małych” wybieram 
projekt numer:

1. Imię i nazwisko osoby głosującej: …………………….…………………………………………………….

2. Numer PESEL osoby głosującej: ……………..…………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania osoby głosującej: ……………………….……………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wdrożenia budżetu obywatelskiego w
Gniewie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i  1662); wiem, że
podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Gniew.
Oświadczam, że oddałem tylko jeden głos (jedną kartę do głosowania) w trakcie głosowania w ramach Gniewskiego
Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

……………………..……………………
/ podpis osoby głosującej /

Odcisk okrągłej pieczęci Burmistrza Miasta i Gminy Gniew


