
Załącznik  
do Zarządzenia Nr 269/2017 
Burmistrza Miasta Kwidzyna 

                z dnia 19 stycznia 2017r. 

odcisk pieczęci Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA  
W KWIDZY ŃSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 

 

Informacja 
Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy miasta Kwidzyna, którzy w dniu rozpoczęcia 
głosowania ukończyli 16 lat.  
Uprawnieni do głosowania otrzymują jedną kartę, na której wybierają maksymalnie trzy projekty, poprzez 
wpisanie numeru projektu do wyznaczonych kratek. 
Oddanie większej liczby kart do głosowania, wskazanie więcej niż trzech projektów lub oddanie czystej 
karty bez dokonanego wyboru projektu czyni głos nieważnym. 
 
Nr projektu Tytuł Projektu 

1 Bezpieczne przejście dla pieszych , ul. Kopernika na wysokości dworca PKS 

2 Dni Seniora 2017 

3 Szkolenie proobronne dla młodzieży szkolnej 

4 Oświetlenie LED na ul. Targowej 

5 
Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. Park Rekreacji „Balaton”. Etap 2 – 
wyposażenie w elementy małej architektury 

6 Bezpieczni nad wodą 

7 Podniesienie Standardów Bezpieczeństwa Strzelnicy Miejskiej II 

8 Kraina zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych na osiedlu „Koszykowa” (Długa – Południe) 

9 Rewitalizacja skweru na rogu ulic Słowiańskiej i Braterstwa Narodów 

10 
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie wypadków z udziałem 
motocyklistów 

11 Rajd dla mieszkańców Kwidzyna z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

12 Senior w sieci 

13 Teatr łączy pokolenia 

14 Remont zaułka ulicy Kasprowicza 

15 Zabawa bez barier – plac integracyjny 
 
 

                       Wybieram projekt nr: 

  

1. Imię i nazwisko osoby głosującej: …………………………….…..………………………………………... 

2. Numer PESEL osoby głosującej:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3. Adres zamieszkania osoby głosującej:     Kwidzyn, ul. …………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wdrożenia budżetu 
obywatelskiego w Kwidzynie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. 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 osobowych jest 
Burmistrz Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19. 
 

Oświadczam, że oddałem tylko jedną kart ę do głosowania w trakcie głosowania w ramach Kwidzyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. 

 
 

  ……………………..…………………… 
                                     podpis osoby głosującej  

     


