
 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kartuzach lub pocztą na adres Urzędu, ul. gen. 
Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy. W przypadku przesłania ankiety drogą pocztową /kurierską decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Kartuzach. 

 

Ankieta wyboru – II etap konsultacji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego 
 

1. Głosuję na jeden z poniższych projektów (przy wybranym jednym projekcie w kolumnie „Tak”  należy postawić znak „x” 

L.p. Tytuł projektu / ( nr obszaru) TAK  

Głosowanie trwa  
od dnia 12 września  

do dnia 9 października 
2017r. 

1 Modernizacja placu zabaw oraz wprowadzenie nowych elementów służących do zabawy dzieciom  (obszar 1)  

2 Modernizacja drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i remont ciągów komunikacji pieszej (obszar 2)  

3 Modernizacja Placu Zabaw (O/Derdowskiego) (obszar 3)  

7 Plac aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży  (O/Sikorskiego) (obszar 3)  

4 Rowerowe centrum Kartuz – instalacja udogodnień dla rowerzystów (obszar 3)  

5 Modernizacja Placu Zabaw (O/Wybickiego 23-26/25-24) (obszar 4)  

6 Modernizacja Placu Zabaw (O/Wybickiego 14) (obszar 4)  

 

                                 2. Dane osoby głosującej 

Wyjaśnienia: 
Uprawnionymi do  udziału w konsultacjach są pełnoletni  w dniu 
rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy Kartuz, którzy stale 
zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni do głosowania  
w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących uważa się 
osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do rejestru 
wyborców. 
 
Ankietę uważa się za ważną : gdy w rubryce „TAK” zostanie 
umieszczony  znak „X”  dla tylko jednego wybranego zadania  
i jeżeli zostanie ona  czytelnie wypełniona i  podpisana przez 
osobę uprawnioną do udziału w konsultacjach, a następnie  
dostarczona  w terminie do dnia 9.10.2017r. do siedziby Urzędu 
Miejskiego w Kartuzach.  

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL 
 

 
 
 
 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia Kartuski Budżet Obywatelski (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 
 
 
Kartuzy, dnia  …………………………..                                           ……………………….……………………………………… 
                                                                                                             Czytelny podpis osoby głosującej 

 


