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Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2019 rok

KARTA DO GŁOSOWANIA 
dla mieszkańców Gminy Trzebnica, którzy ukończyli 18 lat, 

na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2019 rok

L.p.

5.

1. Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym.

Remont boiska w Księginicach
wraz z zakupem bramek przenośnych.

Trzebnica oddycha! System monitorujący
jakość powietrza na terenie miasta Trzebnica.

Rewitalizacja drogi krzyżowej
w trzebnickim Lesie Bukowym.

Modernizacja łazienek oraz sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.

Zakup materiałów na budowę chodnika
na ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Biedaszkowie Małym.

Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Milickiej
w Trzebnicy, począwszy od skrzyżowania z ul. Roosvelta 
do skrzyżowania z ul. Piwniczną.

Upiększenie ul. Św. Jadwigi.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

Nazwa zadania
Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 

Miejsce na 
oddanie głosu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………
(czytelny podpis)

WAŻNE: Aby poprawnie oddać głos należy wybrać jedno zadanie z powyższej listy poprzez postawienie znaku X” w odpowiednim polu 
w kolumnie, a także podać poniżej poprawne dane, numer pesel i złożyć czytelny podpis na karcie do głosowania oraz jej odwrocie.

„

(imię i nazwisko głosującego oraz adres zameldowania - stały lub tymczasowy)

PESEL:

PAMIĘTAJ O PODPISIE NA ODWROCIE!

100 tys. zł

100 tys. zł

40 tys. zł

45 tys. zł

100 tys. zł

25 tys. zł

100 tys. zł

100 tys. zł

100 tys. zł
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie: nazwiska               

i imiona, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu zameldowania stałego lub tymczasowego. Podaję 

swoje dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem się z następującymi 

informacjami: administratorem moich danych osobowych jest Gmina Trzebnica, pl. Marszałka                    

J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia głosowania               

w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica na rok 2019. Dane wymagane przy głosowaniu będą 

udostępniane firmie: G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com spółka jawna       

z siedzibą w Opolu, ul. Partyznacka 5A, 45-801 Opole, w celu przeprowadzenia głosowania i weryfikacji 

osób uprawnionych do oddania głosu w budżecie obywatelskim. Przysługuje mi prawo do wglądu                

do zebranych danych oraz uzupełnianie, uaktualnianie lub sprostowanie w razie stwierdzenia, że dane 

są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. W przypadku braku podpisu pod oświadczeniem                 

o przetwarzaniu danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie głosu w Budżecie Obywatelskim 

Gminy Trzebnica.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
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