
Karta do głosowania dla mieszkańców miasta Dukla na zadania do budżetu obywatelskiego 
na rok 2019 

Pouczenie: 
1. Głosowanie możliwe jest w okresie od 9 do 31 lipca 2018r. 
2. Głosowanie ma charakter jawny. 
3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Dukla, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia. 
4. Kartę do głosowania należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu 
Miejskiego w Dukli. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 
Zasady ważności głosu: 
1. Aby głos był ważny, należy wybrać jedno z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania. Wyboru dokonuje się 
poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór". 
2. Głos uznaje się za nieważny jeżeli zostanie spełniona co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
a) głosujący złożył więcej aniżeli jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności 
głosu, 
b) na karcie do głosowania, głosujący wybrał wyboru więcej aniżeli 1 zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do 
głosowania, 
c) na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego lub gdy dane te są 
nieczytelne, 
d) podany na karcie adres zameldowania znajduje się poza terenem miasta Dukla, 
e) karta do głosowania, na której znajduje się oświadczenie nie została przez głosującego podpisana, 
f) karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie, 
g) głosujący do dnia rozpoczęcia konsultacji nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia. 
h) na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnej z pozycji na listach, 
i) oświadczenie zawarte w karcie głosowania nie zostało podpisane. 
 
 

Lp. Tytuł zadania  Szacunkowy koszt brutto Wybór 

1. ZAKUP ŁAWEK BETONOWO- DREWNIANYCH 27 700,00 zł  

2. REMONT CIĄGUPIESZEGO BIEGNĄCEGO 
WZDŁUŻ ULICY KOPERNIKA PO LEWEJ  

STRONIE DROGI GMINNEJ 

37 373,50 zł  

 Dane głosującego   

Numer PESEL Imię i nazwisko Adres zameldowania 
   

   

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 
że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla.2) kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych - Urząd Miejski w Dukli, Inspektor Ochrony Danych, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla lub e-mail iod@dukla.pl 3) Pani/Pana 
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami 
projektu 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz 
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 
Data i podpis głosującego:  


