KARTA DO GŁOSOWANIA
na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej

CZĘŚĆ A
DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ

GŁOSUJĘ NA
PROJEKT NR:

Z OBSZARU:

PROJEKT NR:

Z OBSZARU:

Imię i nazwisko (czytelnie)

Adres zamieszkania w Białej Podlaskiej

PESEL
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oraz wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. M. J. Piłsudskiego 3,
2) dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Białej
Podlaskiej,
3) mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Data

Podpis

CZĘŚĆ B
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ W GŁOSOWANIU
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i nazwisko (czytelnie)

Adres zamieszkania

PESEL
Oświadczam, że:
1. Jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby.
2. Wyrażam zgodę na jej udział w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej oraz na przetwarzanie jej
danych osobowych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. M. J. Piłsudskiego 3,
2) dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Białej
Podlaskiej,
3) mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Data

Podpis

WYKAZ PROJEKTÓW
NUMER
PROJEKTU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

TYTUŁ

OBSZAR

Ścieżka zdrowia od juniora do seniora - siłownia zewnętrzna, boisko do plażówki - Akademicka 8
Budowa parkingu wzdłuż ul. Niemcewicza, monitoring oraz przejście dla pieszych

1

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika 14-24
Centrum sportu i rekreacji "Janowska Arena"
Wyspa Piotrusia Pana - plac zabaw przy PS 17 ul. Zygmunta Starego
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w rejonie ul. Kr. Jadwigi i Z. Augusta

2

Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej
Ulepszenie ul. Augusta Fieldorfa
Wykonanie chodnika przy ul. Żeromskiego od Al. Jana Pawła II w kierunku ul. Armii Krajowej
Plac rekreacyjny "JEDYNECZKA" przy SP 1 ul. Narutowicza,

3

Remont chodnika wzdłuż ul. Artyleryjskiej
Budowa boiska wielofunkcyjnego, poliuretanowego osiedle Rataja - ul. Rewakowicza
Budowa oświetlenia ul. Powstańców

4

Teren rekreacyjny przy ul. Zagrodowej - III etap
Remont chodnika przy ul. Kościuszki -nr 7; 11; 13
Remont chodnika wzdłuż ul. Sidorskiej oraz budowa parkingu przy ul. Piaskowej

5

Chodnik przy Cmentarzu jeńców włoskich oraz kontynuacja chodnika wzdłuż ul. Łukaszyńskiej
Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jagodowej
Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK" - kontynuacja budowy SKATEPARKU

6
7

ZASADY GŁOSOWANIA:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Do udziału w głosowaniu uprawnione są osoby zamieszkujące na terenie Miasta Biała Podlaska które w chwili
glosowania mają ukończone 16 lat. (jeżeli nie jesteś zameldowany lub wpisany do rejestru wyborców
w Białej Podlaskiej złóż w Urzędzie Miasta oświadczenie o miejscu zamieszkania)
Osoba głosująca oddaje swój głos na dwie propozycje projektów na obszarze całego miasta bez względu na obszar
zamieszkania. Z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwie propozycje projektów z tego samego obszaru.
Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów propozycji projektów w odpowiednich polach.
Oddanie głosu w formie papierowej możliwe jest, w wyznaczonych punktach do głosowania.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą głosować za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych. Należy wtedy
na karcie do głosowania wypełnić Część B – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej
w głosowaniu.
Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) głosy oddane kilka razy przez tą samą osobę (na kartach do głosowania lub/i przez Internet);
2) głosy oddane tylko na jedną propozycję;
3) głosy na kartach wypełnionych niepoprawnie lub nieczytelnie;
4) na karcie nie podpisano oświadczenia;
5) w przypadku osób poniżej 18 roku życia na karcie nie wpisano danych rodzica/opiekuna prawnego i/lub nie
podpisał on oświadczenia;
6) głosy oddane przez osoby nieuprawnione, nie wymienione w §7 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
miasta Biała Podlaska.

PUNKTY DO GŁOSOWANIA - otwarte w terminie od 27 sierpnia do 10 września 2018 r.:
1

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

2

Centrum Informacji Turystycznej

Plac Wolności 10

od poniedziałku do piątku
7:30 – 17:00
od poniedziałku do soboty
8:00 – 16:00

Punkt mobilny - terminy na www.bo.bialapodlaska.pl w zakładce jak głosować.

