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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 72/2015 

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

z dnia 06.07.2015 r. 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI W 2015 ROKU 

 

Zasady głosowania 

1. Osoba głosująca wybiera 1 projekt, 

2. Wybór dokonywany jest poprzez postawienie znaku x przy jednym z projektów wymienionych poniżej, 

3. Aby głos była ważny należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer 

PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie, 

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

 na karcie zaznaczono więcej niż jeden projekt, 

 osoba głosująca odda więcej niż jedną kartę do głosowania, 

 brak wpisu dotyczącego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, 

 wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub nr PESEL są nieczytelne, 

 numer PESEL jest niepoprawny, 

 na karcie do głosowania nie podpisano oświadczenia, 

 głos został oddany po terminie głosowania. 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY GŁOSUJĄCEJ 

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

ADRES ZAMIESZKANIA 

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

NR PESEL 

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

GŁOSUJĘ NA NASTĘPUJĄCY PROJEKT 

 

NR 
PROJEKTU 

NAZWA PROJEKTU PROJEKT  DOTYCZY 

GŁOS NA 

PROJEKT 
(X) 

 

1 Inicjatywa obywatelska – 

remont i rozbudowa placu 

zabaw 

Przebudowa placu zabaw na działce nr 18 

(pomiędzy ul. Kr. Zygmunta i Kopernika). 

 

2 Wyposażenie Gimnazjum Nr 1 

im. Orląt Lwowskich w 

nowoczesne pomoce 

dydaktyczne 

Zakup wyposażenia do dwóch pracowni 

językowych do nauki j. niemieckiego i angielskiego, 

dwóch tablic interaktywnych do sal lekcyjnych, 

dwóch projektorów multimedialnych do tablic 

interaktywnych. 

 

3 U Hałabały ćwiczy duży i mały Wykonanie bezpłatnej zewnętrznej siłowni na placu 

Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Tomaszowie 

Lubelskim (ul. Moniuszki 51). 
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4 Budowa placu zabaw Zagospodarowanie działki 1.32 - 102 (Ul. 

Skłodowskiej 15 a) placem zabaw wraz z 

ogrodzeniem 

 

5 Budowa parkingu przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 przy ul. 

Matejki 

Utworzenie nowych miejsc postojowych (7 szt.) dla 

samochodów osobowych przy budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 3 ("mała" ) ul. Matejki 

 

6 Doposażenie placu zabaw 

„Milion Uśmiechów” 

Doposażenie placu zabaw na skrzyżowaniu ulic 

Leśna/ Wyzwolenia. 

 

7 Multimedialna pracownia 

szachowa w Szkole 

Podstawowej Nr 2 

Wyposażenie w sprzęt jednej z sal lekcyjnych w 

Szkole Podstawowej Nr 2, która będzie pełniła rolę 

multimedialnej pracowni szachowej. 

 

8 Wyposażenie pracowni 

językowej w Gimnazjum Nr 2 

im Papieża Jana Pawła II w 

Tomaszowie Lubelskim 

Kompleksowe wyposażenie jednej z sal lekcyjnych 

Gimnazjum Nr 2 w elektroniczne urządzenia 

interaktywne do nauki języków obcych. 

 

9 Spacerem po Tomaszowie – 

opracowanie audioprzewodnika 

Stworzenie audioprzewodnika - wycieczki po 

Tomaszowie z wirtualnym przewodnikiem. 

 

 

 
Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Tomaszowa Lubelskiego, który/a ukończył/a 16 lat, i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procedury budżetu obywatelskiego na 2015 r. 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 , Nr 153, poz.1271, z 2004 

r. Nr 25 poz. 219 i Nr 33, poz. 285 z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 

233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. nr 230, poz. 1371). 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 Tomaszów Lubelski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. 

Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

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

                     Data                                                                                 Podpis 
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