
Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXIII/275/2020 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 16 września 2020 r. 

WZÓR 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

na projekty w ramach budżetu obywatelskiego 

Gminy Michałowice na rok 2022 

 
1) Głowanie jest możliwe w terminie …. 

2) W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Michałowice. W przypadku, gdy mieszkaniec nie ukończył w dniu 
głosowania 13 lat - w jego imieniu głos oddaje rodzic/opiekun prawny. 

3) Głosować można: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1;  korespondencyjnie poprzez 

przesłanie podpisanej karty do głosowania z dopiskiem „Budżet obywatelski”  na adres urzędu gminy oraz elektronicznie na stronie 

www.michalowice.pl/budzetobywatelski.  

4) Każdy mieszkaniec może głosować na maksymalnie 5 projektów.  

5) Głos uznaje się za ważny jeśli: 
a. został oddany w terminie głosowania na projekty; 

b. na karcie do głosowania wybrano co najmniej jeden projekt, jednak nie więcej niż 5 projektów; 

c. podane dane osobowe są pełne i zgodne ze stanem faktycznym  
d. karta do głosowania zawiera wszystkie dane, o których mowa w § 25 ust. 4  Uchwały Nr Uchwałą Nr  XXIII/275/2020  Rady Gminy 

Michałowice z dnia 16 września 2020 r.  

6) Jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne. 
 

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Gmina Michałowice z 

siedzibą Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, reprezentowana przez Wójta. Dane osobowe są przetwarzane w 

celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego i dotyczą m.in. osób wyrażających poparcie projektu. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie określonym uchwałę z Uchwałą Nr  XXIII/275/2020  Rady Gminy Michałowice z dnia 

16 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego niezbędne do uczestniczenia w konsultacjach 

społecznych. 

 

LISTA PROJEKTÓW 
 

Maksymalnie można wybrać 5 projektów. Prosimy postawić znak „X” przy projektach, które Państwo 

wybieracie.  

 

L.p. Tytuł projektu  Lokalizacja  

(jednostka pomocnicza) 

Koszt realizacji i głos 

1     

2     

3     

4     

…..     

 

 

http://www.michalowice.pl/budzetobywatelski


 

 

DANE GŁOSUJĄCEGO (OBOWIĄZKOWE)  

 

IMIĘ NAZWISKO 

  

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU 

   

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Michałowice poprzez fakt bycia 

mieszkańcem gminy Michałowice. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie na karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji „Budżetu obywatelskiego gminy 

Michałowice na rok 2022.”. 

 

Podpis głosującego lub 

rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


