
 
Imię i Nazwisko1: 
Rok urodzenia:  
Adres: 

 „KONSULTACJE SŁOPECZNE W ODNIESIENIU DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY 
JAWORZE W RAMACH BUDŻETU NA ROK 2020 W TRYBIE TZW. PROJEKTÓW 

OBYWATELSKICG ZGŁASZANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW” 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

1) Głosowanie trwa 
- w trybie głosowania osobistego od 23 marca 2020 roku do 17 kwietnia 2020 roku 
- w trybie głosowania elektronicznego od 23 marca 2020 roku do 19 kwietnia 2020 roku 

2) Wypełniaj kartę do głosowania w programie „Adobe Reader”. 
3) Aby prawidłowo oddać głos ważny, należy wybrać nie więcej niż dwa zadania z 

poniższej listy poprzez postawienie znaku  przy wybranych zadaniach. 
4) Pamiętaj, aby wpisać swoje imię i nazwisko, rok urodzenia, ulicę i nr domu u samej góry 

karty. Jeżeli dane będą nieprawidłowe lub nieprawdziwe albo ich nie wpiszesz, Twój głos 
będzie nieważny. 

5) Można tylko jeden raz wziąć udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz, żaden z Twoich głosów nie będzie 
wzięty pod uwagę (głos nieważny).  

6) Głos jest nieważny, jeżeli zaznaczono więcej niż dwa zadanie lub nie zaznaczono 
żadnego. 

7) Elektroniczną kartę do głosowania – po jej wypełnieniu zgodnie z powyższą instrukcją – 
można wysłać poprzez zapisanie formularza PDF na dysku i przesłanie na adres e mail: 
jaworze2020@jaworze.pl 

8) Jeżeli nie chcesz głosować elektroniczne, możesz głosować w sposób tradycyjny, oddając 
głos osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze pokoju 106 w godzinach jego pracy. 

LP. 

NAZWA ZADANIA 

I JEGO 

LOKALIZACJA 

SKRÓCONY OPIS 

PROJEKTU 

KOSZT 

ZADANIA 
GŁOS 

1. Zadanie #1  xxx PLN  

2. Zadanie #2  xxx PLN  

3. Zadanie #3  xxx PLN  
 

                                                           
1 Głosując  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

wykonania konsultacji społecznych w trybie tzw. projektów obywatelskich zgłaszanych przez 

mieszkańców  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2019 poz. 1781 ze zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 

potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Jaworze.  
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