
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w konsultacjach społecznych w sprawie  
Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów na 2018 rok 

 

POUCZENIE 

1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Strzyżów, którzy najpóźniej w dniu 
30.08.2017 roku ukończyli 18 lat i są zameldowani na pobyt stały na jej terenie.   

2. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu może oddać jeden głos na jeden projekt zadania spośród 
przedstawionych propozycji. 

3. Głosować można tylko raz na jednej karcie do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej. 

4. Należy wpisać czytelnie swoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz jeden numer zadania, a także 
własnoręcznie podpisać zawarte na karcie oświadczenie. 

5. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnego z numerem określonym na „Liście 
projektów zadań” poddanych pod głosowanie lub jego brak powoduje nieważność głosu. 

Wybieram następujące zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów na 2018 rok 

Oddaję głos dla zadania nr: 
(miejsce na wpisanie numeru zadania) 

IMIĘ  NAZWISKO  

PESEL — — — — — — — — — — —  

OŚWIADCZENIE 
▪ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego wszystkie 

postanowienia.  
▪ Oświadczam, że mam ukończone 18 lat, jestem zameldowany/a na pobyt stały na terenie Gminy Strzyżów,  

a wszystkie dane podane na karcie do głosowania są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Podstawa 
prawna: art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

▪ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922, 
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzyżowie dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego. Przysługuje 
mi także prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Strzyżowa (Urząd Miejski w Strzyżowie, 
ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów). 

 
 

                                                                                                                                                                ……………………………………………… 
 Podpis 

 
 
 
 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w konsultacjach społecznych w sprawie  
Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów na 2018 rok 

 

POUCZENIE 

1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Strzyżów, którzy najpóźniej w dniu 
30.08.2017 roku ukończyli 18 lat i są zameldowani na pobyt stały na jej terenie.   

2. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu może oddać jeden głos na jeden projekt zadania spośród 
przedstawionych propozycji. 

3. Głosować można tylko raz na jednej karcie do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej. 

4. Należy wpisać czytelnie swoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz jeden numer zadania, a także 
własnoręcznie podpisać zawarte na karcie oświadczenie. 

5. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnego z numerem określonym na „Liście 
projektów zadań” poddanych pod głosowanie lub jego brak powoduje nieważność głosu. 

Wybieram następujące zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów na 2018 rok 

Oddaję głos dla zadania nr: 
(miejsce na wpisanie numeru zadania) 

IMIĘ  NAZWISKO  

PESEL — — — — — — — — — — —  

OŚWIADCZENIE 
▪ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego wszystkie 

postanowienia.  
▪ Oświadczam, że mam ukończone 18 lat, jestem zameldowany/a na pobyt stały na terenie Gminy Strzyżów,  

a wszystkie dane podane na karcie do głosowania są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Podstawa 
prawna: art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

▪ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922, 
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzyżowie dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego. Przysługuje 
mi także prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Strzyżowa (Urząd Miejski w Strzyżowie, 
ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów). 

 
 

                                                                                                                                                                ……………………………………………… 
 Podpis 

 
 
 
 



LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ

NR 
ZADANIA NAZWA ZADANIA MIEJSCE REALIZACJI WARTOŚĆ BRUTTO

1 Wiata przy boisku sportowym Żyznów 29 976,00 zł

2 Kino plenerowe Strzyżów 40 000,00 zł

3 Park rekreacyjno-sportowy w Gliniku Charzewskim  
– kontynuacja zadania Glinik Charzewski 30 000,00 zł

4 Budowa oświetlenia ulicznego w Brzeżance Brzeżanka 20 000,00 zł

5 Minigolf w Strzyżowie Strzyżów 40 000,00 zł

6 Budowa oświetlenia w Tropii Tropie 20 000,00 zł

7 Budowa odcinka oświetlenia drogowego  
w m. Grodzisko Grodzisko 30 000,00 zł

8 Budowa oświetlenia w Gliniku Zaborowskim Glinik Zaborowski 30 000,00 zł

9 Oświetlenie drogowe w Bonarówce Bonarówka 20 000,00 zł

10 Remont drogi gminnej w Dobrzechowie Dobrzechów 39 919,75 zł

11 Remont i poszerzenie drogi gminnej biegnącej przez 
Łętownię Łętownia 20 000,00 zł

12 Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych 
w Godowej Godowa 39 998,75 zł

13 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 
wewnętrznej w Gbiskach Gbiska 20 000,00 zł

14 Zagospodarowanie przestrzeni wokół Domu Ludowego 
w Żarnowej Żarnowa 30 000,00 zł

15
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
w pomieszczeniach Domu Ludowego w Wysokiej 
Strzyżowskiej

Wysoka Strzyżowska 40 000,00 zł

16 Remont drogi wewnętrznej (koło starej szkoły) 
w Zawadce Nr. dz. 580/3 Zawadka 19 576,07 zł


