
BIJRMISTRZGMINYWOŁÓW 
ZARZĄDZENIE NR 125/2015 

BURMISTRZA GMINY WOŁÓW 
z dnia 7 lipca 2015 r. 

w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania, określenia wzoru kart do głosowania 
oraz powołania komisji ds. obliczenia głosów złożonych podczas głosowania nad 
projektami w ramach budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów w roku 2016 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j.; Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z § 10 ust. 1 i ust. 3, § 11 ust. 2 oraz § 13 ust. 
2 załącznika nr 1 do uchwały nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 
2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów 
na temat budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam następujące punkty do głosowania nad projektami złożonymi w ramach 
budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów w roku 2016: 

1) dla okręgu nr 1, obejmującego obszar administracyjny miasta Wołów -
Urząd Miejski w Wołowie Rynek 34, pok. nr 3 

2) dla okręgu nr 2, obejmującego pozostały obszar administracyjny Gminy Wołów -
Urząd Miejski w Wołowie Rynek 34, pok. nr 3 oraz u Sołtysów poszczególnych wsi. 

§ 2. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 24.07.2015 r. do 07.08.2015 r. w godz. 

§ 3. Określam wzór karty do głosowania nad projektami złożonymi w ramach budżetu 
partycypacyjnego w Gminie Wołów w roku 2016, który określa odpowiednio: załącznik nr 1 
(obejmujący obszar administracyjny miasta Wołów) oraz załącznik nr 2 (obejmujący 
pozostały obszar administracyjny Gminy Wołów) do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Powołuję komisję ds. obliczenia głosów złożonych podczas głosowania nad projektami 
w ramach budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów w roku 2016, zwaną dalej Komisją, 
w następującym składzie: 

1) Wiesława Sawa - przewodniczący komisji, 
2) Halina Rosiewicz - zastępca przewodniczącego komisji, 
3) Renata Studenna - członek komisji, 
4) Patrycja Olech - sekretarz komisji. 

§ 5. Zadaniem Komisji jest stwierdzenie ważności i obliczenie głosów złożonych podczas 
głosowania nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów w roku 
2016, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołowie 
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

8.00- 15.30 



Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 125 /2015 

Burmistrza Gminy Wołów 
z dnia 7 lipca 2015 r. 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
„Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w roku 2016" 

OKRĘG NR 1 - Obszar administracyjny miasta Wołów 

Aby prawidłowo oddać głos należy: 
• wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku X w odpowiednim 

połu w kolumnie „ Wybór", 
• wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, 
• podpisać zawarte na karcie oświadczenie. 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli: 
• nie wybrano żadnego zadania lub więcej niż jedno, 
• mieszkaniec wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania, 
• mieszkaniec odda głos na zadanie z innego okręgu, niż wynika z miejsca jego 

zamieszkania, 
• dane wpisane na karcie do głosowania są nieczytelne, 
• oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane. 

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać jedno zadanie z poniższej łisty poprzez 
postawienie znaku X w odpowiednim połu w kołumnie „ Wybór" 

Łp Nazwa zadania Koszt* Wybór 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w 
zależności od ostatecznego zakresu inwestycji. 

Dane głosującego 

Imię 

Nazwisko 

Adres zamieszkania 



Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów 
w 2016 r. i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że dane dotyczące mojej osoby są 
prawdziwe i aktualne. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wdrożenia budżetu partycypacyjnego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.; Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 
Oświadczam, że jestem świadoma/-y dobrowolności podania danych oraz tego, że mam 
prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wołów. 

data czytelny podpis 

Uwaga: 
W przypadku osób, które nie ukończyły 18-tego roku życia wymagana jest zgoda rodzica 
łub opiekuna prawnego. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów 
w 2016 r. i akceptuję jego warunki. 
Oświadczam, że podane dane są danymi mojego dziecka/podopiecznego. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wdrożenia budżetu partycypacyjnego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.; Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 
Oświadczam, że jestem świadoma/-y dobrowolności podania danych oraz tego, że mam 
prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wołów. 

data czytelny podpis rodzica/opiekuna 



Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 125/2015 

Burmistrza Gminy Wołów 
z dnia 7 lipca 2015 r. 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
„Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w roku 2016" 

OKRĘG NR 2 - Pozostały obszar administracyjny Gminy Wołów (poza obszarem 
administracyjnym miasta Wołów) 

Aby prawidłowo oddać głos należy: 
• wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku X w odpowiednim 

polu w kolumnie „ Wybór", 
• wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, 
• podpisać zawarte na karcie oświadczenie. 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli: 
• nie wybrano żadnego zadania lub więcej niż jedno, 
• mieszkaniec wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania, 
• mieszkaniec odda głos na zadanie z innego okręgu niż wynika z miejsca jego 

zamieszkania, 
• dane wpisane na karcie do głosowania są nieczytelne, 
• oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane. 

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać jedno zadanie z poniższej łisty poprzez 

postawienie znaku X w odpowiednim połu w kołumnie Wybór" 

Łp Nazwa zadania Koszt* Wybór 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w 
zależności od ostatecznego zakresu inwestycji. 

Dane głosującego 

Imię 

Nazwisko 

Adres zamieszkania 



Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów 
w 2016 r. i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że dane dotyczące mojej osoby są 
prawdziwe i aktualne. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wdrożenia budżetu partycypacyjnego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.; Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póżn. zm.). 
Oświadczam, że jestem świadoma/-y dobrowolności podania danych oraz tego, że mam 
prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wołów. 

data czytelny podpis 

Uwaga: 
W przypadku osób, które nie ukończyły 18-tego roku życia wymagana jest zgoda rodzica 
łub opiekuna prawnego. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów 
w 2016 r. i akceptuję jego warunki. 
Oświadczam, że podane dane są danymi mojego dziecka/podopiecznego. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wdrożenia budżetu partycypacyjnego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.; Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 
Oświadczam, że jestem świadomaZ-y dobrowolności podania danych oraz tego, że mam 
prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wołów. 

data czytelny podpis rodzica/opiekuna 



Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów 
w 2016 r. i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że dane dotyczące mojej osoby są 
prawdziwe i aktualne. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wdrożenia budżetu partycypacyjnego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.; Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póżn. zm.). 
Oświadczam, że jestem świadoma/-y dobrowolności podania danych oraz tego, że mam 
prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wołów. 

data czytelny podpis 

Uwaga: 
W przypadku osób, które nie ukończyły 18-tego roku życia wymagana jest zgoda rodzica 
łub opiekuna prawnego. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów 
w 2016 r. i akceptuję jego warunki. 
Oświadczam, że podane dane są danymi mojego dziecka/podopiecznego. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wdrożenia budżetu partycypacyjnego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.; Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 
Oświadczam, że jestem świadoma/-y dobrowolności podania danych oraz tego, że mam 
prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wołów. 

data czytelny podpis rodzica/opiekuna 


