UCHWAŁA NR 391/2017
ZARZADU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania na zadania zgłoszone do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego w 2018 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz § 13 pkt 4 zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu
toruńskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu
Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r., poz. 2725),
uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się wzór karty do głosowania na zadania zgłoszone do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego w 2018 roku. Wzór karty stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk

Załącznik do Uchwały Nr 391/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 17 października 2017 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA – BUDŻET OBYWATELSKI 2018
na realizację zadania „……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………… ”
realizowanego w (lokalizacja/miejsce realizacji) ………………………..………..………………………………………… z puli lokalnej - gminy ……………………………………………………………………… /powiatowej (niepotrzebne skreślić).
Całkowity koszt zadania ……………………………………………………………. zł

Uwaga! Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego, którzy mają ukończone 18 lat. Każdy uprawniony mieszkaniec ma do dyspozycji 2 głosy –po jednym na każdą z pul. Jeden głos
może oddać na dowolnie wybrane zadanie z puli powiatowej, drugi głos zaś może oddać na zadanie realizowane z puli lokalnej gminy w której mieszka.
Aby głos był ważny należy podać czytelnie imię, nazwisko, adres zamieszkania – miejscowość, ulicę nr domu/lokalu, kod pocztowy, numer pesel oraz złożyć własnoręczny podpis
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) podpisując się na niniejszej liście wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Toruńskiego
w celu realizacji budżetu obywatelskiego*

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
(co najmniej miejscowość, nazwę ulicy (jeśli w miejscowości
są ulice), numeru domu i mieszkania

PESEL

Własnoręczny podpis
popierającego **

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
*Administratorem danych jest Starosta Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu obywatelskiego w powiecie toruńskim i nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.
** Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

