Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/96/19
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019
Karta do głosowania - Słupski Budżet Obywatelski
WYBÓR ZADAŃ
Głosuję na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie NR(wpisz numer zadania w kratce obok litery A)

A

Głosuję na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom NR(wpisz numer zadania w kratce obok litery B)

B

Głosuję na zadanie infrastrukturalne lokalne NR(wpisz numer zadania w kratce obok litery C)

C

Głosuję na zadania społeczne NR(wpisz numer zadań w kratce obok litery D)

D

D

D

WAŻNE!!!
Podpisując się oświadczam, że:
a) jestem mieszkańcem/mieszkanką Miasta Słupska -miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu Słupskiego
Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z
27.04.2016 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. Ponadto jestem
również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i
nieprawdziwych
oświadczeń.
c) wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta
Słupska.
IMIĘ

I

NAZWISKO ADRES (ulica, numer DATA URODZENIA
domu, numer mieszkania) (dd-mm-rrrr)

…......................................................
podpis
ZASADY GŁOSOWANIA
1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Słupska.
2. Głosujący może wybrać maksymalnie 6 zadań z listy w następujący sposób:
•jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie ( grupa A),
•jedno zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom (grupa B),
•jedno zadanie infrastrukturalne lokalne (w dowolnym z okręgów)(grupa C),
•maksymalnie trzy zadania społeczne (grupa D).
3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania
i podpisać się (w wersji elektronicznej zamiast podpisu konieczne jest zaznaczenie w karcie oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych).

4. Głosujący może wziąć udział w głosowaniu tylko raz – czyli wypełnić tylko jedną kartę do głosowania – i
oddając maksymalnie 6 głosów.
5. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) na karcie wpisano numery więcej niż:
- jednego zadania infrastrukturalnego ogólnomiejskiego;
- jednego zadania infrastrukturalnego dedykowanego szkołom;
- jednego zadania infrastrukturalnego lokalnego (w dowolnym z okręgów);
- trzech zadań społecznych.
b) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu - wtedy unieważnia się wszystkie oddane głosy;
c)wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne,
d) głosujący nie podpisał się.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

