MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Karta do głosowania
dla mieszkańców powiatu opolskiego
Informacja o zasadach głosowania:
1. Głosowanie jest możliwe od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 29 kwietnia 2018 r.
2. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego, w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania
nie ukończył 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
3. Głosować można: osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, elektronicznie na stronie
internetowej: www.opolskie.pl, korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”
na adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 oraz osobiście w Punkcie Informacyjnym: Starostwo Powiatowe w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29.
4. Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy.
5. Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.
Zasady ważności głosu:
1. Głos uznaje się za ważny , gdy na karcie do głosowania głosujący postawi znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu powiatowym i jedno
zadanie o zasięgu subregionalnym.
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu a także własnoręczne podpisanie
oświadczenia, w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna
prawnego.
3. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania.
4. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie
oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
5. Głos jest nieważny ponadto w przypadku kiedy: na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż jednego zadania o zasięgu powiatowym lub
więcej niż jednego o zasięgu subregionalnym, numer PESEL jest niepoprawny, karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego lub w przypadku,
gdy głosującym jest mieszkaniec, który nie ukończył 16 roku życia nie ma zgody rodzica/opiekuna prawnego, karta nie została złożona z dochowaniem
terminu przeznaczonego na głosowanie, głosujący nie jest mieszkańcem Województwa Opolskiego.
6. W przypadku kiedy głosujący mieszkaniec oddał głos na zadanie o zasięgu powiatowym lub subregionalnym z powiatu lub subregionu, którego nie jest
mieszkańcem głos taki traktuje się jako nieważny w części oddanej niezgodnie z miejscem zamieszkania.
7. Głos jest nieważny, jeżeli został złożony po terminie 29 kwietnia 2018 r. W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data nadania do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
8. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

DANE GŁOSUJĄCEGO - WYPEŁNIĆ CZYTELNIE
PESEL*

IMIĘ *

NAZWISKO *

ADRES*
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego poprzez fakt bycia mieszkańcem
powiatu i subregionu Województwa Opolskiego na zadania, którego oddałem głos. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie na karcie do głosowania informacje są zgodne z
aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z
późn. zm.) podpisując niniejszą kartę do głosowania wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu.
Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

PODPIS GŁOSUJĄCEGO *
ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia *
Oświadczam, iż jestem rodzicem/ opiekunem prawnym osoby biorącej udział w głosowaniu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) podpisując niniejszą kartę do głosowania wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz mojego podopiecznego przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu. Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

PESEL*

*pole obowiązkowe

IMIĘ I NAZWISKO*

PODPIS *

I. Wybieram zadanie o zasięgu subregionalnym
Proszę postawić znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu subregionalnym

Lp.

Kod zadania

Nazwa zadania

1.

S/OOP/16/DZD

"Bezpieczne, inteligentne, ciężko pracujące urządzenie ratujące ludzkie życie"

2.

S/OOP/17/DKS

"Dzieci dzieciom" - koncert muzyki bajkowej i filmowej

3.

S/OOP/18/DKS

"Z radością, zdrowo i na sportowo" - międzypokoleniowe zajęcia sportowe

4.

S/OOP/19/DZD

Akademia plenerowa dla juniora i seniora

5.

S/OOP/20/DEP

Bezpieczni w obliczu zagrożeń! Szkolenia i sprzęt dla strażaków, edukacja dzieci i seniorów

6.

S/OOP/21/DZD

BO badania to podstawa

7.

S/OOP/23/DKS

Czas na żużel - szkółka żużlowa jako aktywna forma spędzania wolnego czasu dzieci i młodziezy

8.

S/OOP/24/DKS

Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży i
Dzięcieco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole - Szczepanowice

9.

S/OOP/25/DKS

Młodzieżowa Liga Strzelecka z OKS "HUSARZ"

10.

S/OOP/26/DKS

11.

S/OOP/27/BDO

12.

S/OOP/28/DKS

Turnieje piłkarskie i zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży

13.

S/OOP/29/DKS

X Zlot Samochodów Zabytkowych, XV Festiwal Zespołów Coverowych "Summer Revival"

14.

S/OOP/30/DZD

Zakup aparatury medycznej dla potrzeb O. Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego w Opolu

Głos

Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i
kulturze regionu
Poprawa bezpieczeństwa poprzez realizację cyklu szkoleń i zawodów mieszkańców powiatu
opolskiego i miasta Opola

II. Wybieram zadanie o zasięgu powiatowym
Proszę postawić znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu powiatowym

Lp.

Kod zadania

Nazwa zadania

1.

P/OPO/9/DKS

Dobrze(ń) być aktywnym!

2.

P/OPO/10/DKS

Imperium aktywności

3.

P/OPO/14/DKS

Trasa koncertów Uwielbienia

4.

P/OPO/15/DKS

Z "Kaprysem" i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci
i młodzież

Głos

