
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/505/2016  
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2016 r. 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 
w konsultacjach społecznych w sprawie Rzeszowskiego  Bud żetu Obywatelskiego 

na 2017 r. 

 
Wybieram nast ępuj ące zadania do realizacji w ramach Rzeszowskiego Bud żetu Obywatelskiego na 2017 rok: 

 
Nr zadania  

KATEGORIA I 
(budowa, modernizacja lub remont infrastruktury mie jskiej) 

 
Nr zadania  

KATEGORIA II 
(budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osi edlowej) 

 
Nr zadania  

KATEGORIA III  
(działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym , oświatowym lub sportowym)                    72 

 Imię Nazwisko  

     
 Adres zameldowania w Rzeszowie     
 ulica  Nr domu/bloku Nr mieszkania 

     
 PESEL    
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z pó źn. zm.) wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  
okre ślonym w § 16. ust. 3 zał ącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/505/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 
marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w 
sprawie Rzeszowskiego Bud żetu Obywatelskiego jako cz ęści bud żetu Miasta Rzeszowa na 2017 r.  

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Mias ta Rzeszowa, Urz ąd Miasta Rzeszowa, 
35-064 Rzeszów, Rynek 1.  

…………………………………………………………………………  
Własnor ęczny podpis 

 
POUCZENIE 

 
1. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach mo że oddać głos na jedno zadanie w 

każdej z trzech Kategorii. Wyboru dokonuje si ę poprzez wpisanie w odpowiedniej 
rubryce karty do głosowania numeru zadania.  

2. W razie wybrania tylko jednego zadania nale ży w pustej kratce postawi ć krzy żyk. 
3. Następnie nale ży wpisa ć czytelnie swoje imi ę i nazwisko, adres zameldowania  oraz 

numer PESEL , a także własnor ęcznie podpisa ć zawarte na karcie o świadczenie. 
4. Głosowa ć można tylko raz, na jednej karcie do głosowania. 
5. Uprawnionymi do głosowania s ą osoby, które najpó źniej w dniu głosowania uko ńczyły 

16 lat oraz s ą zameldowane na terenie miasta Rzeszowa. 
6. Dokonywanie poprawek i skre śleń w obr ębie rubryki przeznaczonej do wpisania 

numeru zadania powoduje niewa żność karty do głosowania. 
7. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru za dania niezgodnie z kategoryzacj ą zadań, 

okre śloną w karcie do głosowania powoduje niewa żność głosu w cz ęści dotkni ętej bł ędem. 


