
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

NAD PROJEKTEM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PIŁAWA GÓRNA 

NA 2020 ROK 

W celu prawidłowego zagłosowania należy oddać głos na jeden projekt z poniższej listy poprzez 

postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, wpisać imię,  nazwisko i adres 

zamieszkania, a także  podpisać zawarte na karcie oświadczenie.  

Zasady głosowania: 

W głosowaniu na projekt budżetu obywatelskiego można wziąć tylko jeden raz. 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) głosujący nie zaznaczył żadnego pola na karcie z listy lub zaznaczył więcej niż jeden projekt, 

2) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania, 

3) oświadczenie zawarte w karcie nie zostało podpisane. 

Lista projektów: (można zaznaczyć tylko jeden projekt z listy poniżej) 

 

 

Dane osoby głosującej: 

Imię i nazwisko …………………………………………………… 

Adres zamieszkania: Piława Górna, ………………………………. 

 

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

-administratorem danych osobowych jest Gmina Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, 

-dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Piława Górna    

 na  rok 2020, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Unijnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)    

 nr 2016/679 – RODO, 

-podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w glosowaniu, którego dotyczy 

karta do głosowania. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych: strona www.pilawagorna.pl , Urząd 

Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69. 

Data …………………… 

 

Podpis …………………. 

Lp. Nazwa projektu Szacunkowy koszt projektu Wybór 

 

1 

DOPOSAŻENIE STREFY SPORTOWO 
-REKREACYJNEJ PRZY UL. HERBACIANEJ 
Strefa sportowo-rekreacyjna ul. Herbaciana w Piławie 
Górnej 

13.000,00 zł  

 

2 

SKWER REKREACYJNO - PIKNIKOWY 
Działka nr 305/3 Obręb Kopanica – teren przy Orliku 
w Piławie Górnej 

 
21.900,00 zł +600,00 zł roczny 
koszt eksploatacji 

 

 

3 

ORZEŹWIENIE LATEM - ZAKUP BRAMKI 
ZRASZAJĄCEJ - MOBILNA KURTYNA 
WODNA  
Teren przy Orliku w Piławie Górnej 

15.000,00 zł +500,00 zł 
roczny koszt eksploatacji 

 

 

4 

 

POSZERZENIE URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ 
DLA DOROSŁYCH NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU 
Plac zabaw dla dzieci – osiedle Młyńskie w Piławie 
Górnej 

 
9.901,00 zł 

 

http://www.pilawagorna.pl/

