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KARTA DO GŁOSOWANIA  

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIŁOSŁAW 

NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

POWIATU WRZESIŃSKIEGO W 2020 r. 

 

Każdy mieszkaniec gminy Miłosław, który ukończył 18 lat, może w terminie od 16 października 2019 r. do 28 

października 2019 r. oddać tylko jeden głos (tj. wypełnić tylko jedną kartę do głosowania) na jedną 

z propozycji zadań przyjętych do poddania konsultacjom społecznym z terenu gminy, której jest mieszkańcem. 

 

Aby głos był ważny należy: 

- wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X”, 

- wpisać imię, nazwisko, adres, nr PESEL – dane niezbędne do potwierdzenia autentyczności oddanego 

głosu, 

- wypełnić kartę w sposób czytelny, 

- złożyć własnoręczny podpis. 

 

Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, przez osoby nieuprawnione, niezawierające wymaganych 

danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne. 

Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w Kancelarii Starostwa Powiatowego 

we Wrześni, ul. Chopina 10 lub w Urzędzie Gminy w Miłosławiu w godzinach pracy urzędów. Wypełnioną 

kartę można przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie 

do 28 października 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu). 

 

Propozycje zadań dla Gminy Miłosław 

Głos oddajemy wpisując znak „X” w kwadracie tylko przy jednej pozycji w kolumnie „wybór” 

NAZWA ZADANIA KRÓTKI OPIS ZADANIA 
SZACUNKOWY 

KOSZT 
WYBÓR 

Doposażenie placu 

zabaw o urządzenia 

linowe i 

sprawnościowe w 

miejscowości 

Gorzyce gmina 

Miłosław 

Planowane doposażenie placu zabaw przy świetlicy 

wiejskiej w Gorzycach o urządzenia: zjazd linowy 

25m, czworokąt wielofunkcyjny, stożek o wysokości 

2,7m, które służyć będzie mieszkańcom i dzieciom 

sołectwa jako miejsce rekreacji i spędzania wolnego 

czasu. Plac jest ogólnodostępny. 

23 985,00 zł  

Rodzinna Strefa 

Dziecka 

Jednodniowa impreza polegająca na zorganizowaniu 

sportowych i edukacyjnych atrakcji dla dzieci i ich 

rodzin. Planuje się przygotować również pokazy 

pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami na fantomach. 

Dla uczestników wydarzenia przewidziano drobne 

nagrody, upominki, medale, napoje i słodycze. 

Podczas imprezy planuje się również zorganizować 

punkt krwiodawstwa. 

10 000,00 zł  
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Wykonanie 

plenerowego miejsca 

rekreacji z kręgielnią, 

mini golfem i 

warcabami 

Wykonanie plenerowego miejsca rekreacji 

wyposażonego w urządzenia sportowo-rekreacyjne: 

kręgielnię o długości 11,5 m z kręglami i kulą, super 

golf-10 D z przeszkodami, dołkami i kijami do golfa 

o wymiarach 2,5 m x 2,5 m, warcaby z pionkami o 

wysokości 62 cm oraz z planszą z płyt gumowych i 

ramą (16 m2). 

24 759,00 zł  

 

 

 

Dane osoby głosującej 

Imię i nazwisko 
 

PESEL  

Adres 

(ulica, nr domu, 

miejscowość,  

kod pocztowy) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

procedury budżetu obywatelskiego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl) w zakładce Starostwo Powiatowe we Wrześni/ 

Ochrona danych osobowych. 

Oświadczam, iż : 

 jestem osobą uprawnioną do głosowania na propozycję zadania do budżetu obywatelskiego, tj. jestem 

mieszkańcem powiatu wrzesińskiego, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat 

i mieszkam na terenie gminy, której dotyczy propozycja zadania; 

 wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

 

 ………….……………………………… 
   podpis głosującego 

 

  


