
Karta do głosowania dla mieszkańców miasta Dukla na zadania do budżetu obywatelskiego na rok 
2018 

Pouczenie: 
1. Głosowanie możliwe jest w okresie od 10 lipca 2017r. do 31 lipca 2017 r. do godz. 15:00. 
2. Głosowanie ma charakter jawny. 
3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Dukla, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia. 
4. Kartę do głosowania należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu 
Miejskiego w Dukli. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 
Zasady ważności głosu: 
1. Aby głos był ważny, należy wybrać jedno z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania. Wyboru dokonuje się 
poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór". 
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a 
także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia. 
Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności 
głosu. 
2. Na karcie do głosowania, głosujący dokonał wyboru więcej niż 1 zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do 
głosowania. 
3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego lub gdy dane te są 
nieczytelne. 
4. Podany na karcie adres zameldowania znajduje się poza terenem miasta Dukla. 
5. Karta do głosowania, na której znajduje się oświadczenie nie została przez głosującego podpisana. 
6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie. 
7. Głosujący do dnia rozpoczęcia konsultacji nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia. 
 
Lp. Nazwa/ tytuł zadania  Szacunkowy koszt Wybór 

1. PRACE KONSERWATORSKIE PRZY 4 
ZABYTKOWYCH NAGROBKACH 

50 000,00 zł  

2. REMONT CI ĄGU PIESZEGO BIEGNĄCEGO 
WZDŁU Ż UL. KOPERNIKA PO LEWEJ 
STRONIE DROGI GMINNEJ 

49 680,00 zł  

3. GWIAZDA NA DNI DUKLI - ZENON 
MARTYNIUK 

35 100,00 zł  

4. TABLICA INFORMACYJNA 10 000,00 zł  

5. BUDOWA CHODNIKA W CI ĄGU UL. J. 
SŁOWACKIEGO 

49 860,00 zł  

 
 Dane głosującego  

Numer PESEL Imię i nazwisko Adres zameldowania 
   

 
Oświadczam, że jestem zameldowany na terytorium miasta Dukla, oraz ukończyłam/em 16 lat. Wyrażam równocześnie zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). 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 jest Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11. 
 

Data i podpis głosującego: 
          

 ...................................................................... 


