
 
 
 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
na zadanie zgłoszone 

Załącznik nr 5 
do zarządzenia nr 83/2016 
Burmistrza Książa Wlkp. 
z dnia 23 maja 2016 r. 

do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok 
 

Na karcie w rubryce „Wybór” można postawić znak „X” przy jednym zadaniu 
 
Lp. Nazwa zadania Koszt 

szacunkowy 
Wybór 

1. Fitness Park                24 801,72 zł 
 
2. Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców         30 238,80 zł 

         miejscowości Włościejewice 
 
3.   Budowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej przy ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.                    96 897,00 zł 

 
4.   Bieg kolorów- impreza biegowa i festiwal kolorów            10 900,00 zł 

 
5.   Pamiętnik naszej gminy- Książ Wielkopolski na fotografiach                      25 000,00 zł 

  
6.   Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zaborowo           19 474,00 zł 

 
7.   Plac zabaw dla dzieci i siłownia dla dorosłych w Kołacinie                                                          44 753,60 zł 

  
8.   Piknik naukowy                21 550,00 zł 

 
9.   Drugie życie plaży w Jarosławkach – zakup wyposażenia                                                             68 000,00 zł 

 
10.  Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy                       84 500,00 zł 

 

11.   Nagłaśniamy KULTURĘ – cykl koncertów i projekcji filmowych                                              46 750,00 zł 
 

12.   Przebudowa drogi gminnej w Brzóstowni- działka nr 109                                                           98 113,50 zł
 

 
 Dane osoby głosującej 

           (wypełnić czytelnie) 

 
 
          Imię i nazwisko: 
 
          PESEL: 
 
          Adres zamieszkania: 
 
 
                        Składając niniejszą Kartę, oświadczam jednocześnie, że: 

  zapoznałem/am się z zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok i akceptuję 
jego warunki, 

  powyższe dane są prawdziwe i aktualne, 
  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie  obejmującym  konsultacje z  mieszkańcami  

Gminy  Książ  Wlkp.  dotyczące  Budżetu  Obywatelskiego  Gminy  Książ  Wlkp.  na  2017  rok oraz w zakresie działań 
informacyjno-promocyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze zm.), 

 zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Książa Wlkp., 
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. 

 
 

                   (data i podpis głosującego) 
 

dawwaw01
Tekst maszynowy



Informacja dotycząca ważności głosu 
 

Głosować można tylko na jedno zadanie, stawiając znak „X” w kratce z prawej strony obok nazwy zadania. 
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje 
nieważność głosu. 
Głos jest nieważny, w szczególności również w przypadku, gdy: 

1)   Karta do głosowania będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych 
danych, 

2)   w  wyniku  weryfikacji Karty  do  głosowania  zostanie  stwierdzone, że  podane  w  niej  dane  osoby 
głosującej są błędne, 

3)   będzie oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Książ Wlkp. lub przez osobę, która w dacie 
rozpoczęcia konsultacji, nie ma ukończonych 18 lat. 
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