
 
 

 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Żuromin na 2017 rok 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 
1. DANE GŁOSUJĄCEGO 

 

 
 
 

Imię i Nazwisko 
 

 
 
 

Adres zamieszkania 
 

 
 
 

PESEL 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym przez niniejszy formularz w myśl art. 23 ust. 1 pk t 1ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz1182 późn. zm.) 
Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( jedn. tekst: Dz. U. 2014r. poz.1182) 

zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o tym że: 
- administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pl. Józefa Piłsudskiego 3 , 09-300 Żuromin, 
- dane te będą przetwarzane w celu zapewnienia wyboru projektu do realizacji w drodze bezpośredniego głosowania zgodnie  
z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Żuromin, 

- przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a dane podawane są przeze mnie dobrowolnie. 

 

LISTA ZADAŃ: 
 

NUMER ZADANIE 

01 Plenerowa siłownia – park ul. Lidzbarska – siłownia zewnętrzna 

02 Budowa parkingu i chodnika ul. Wetmańskiego przy Zielonym Rynku 

03 Cyfryzacja Kina TON poprzez zakup projektora cyfrowego 

04 Centrum – harcersko – oświatowe przy Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie 

05 Teren rekreacyjny w parku przy ul. Zielonej w Żurominie – idealne miejsce aby zrobić 
„siłownię pod chmurką” 

06 Rozbudowa rekreacyjnej części Stadionu Miejskiego w Żurominie – stworzenie siłowni 
plenerowej, zakup urządzeń do street workout. 

07 Bezpieczne ulice i osiedla – poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego 

08 Występ Zespołu Corazon Flamenco w Żuromińskim Centrum Kultury 

09 „Radosny senior” – warsztaty w Żuromińskim Centrum Kultury 

10 Jarmark jezuicki (ewentualnie: reformacki lub świętego Antoniego) – wydarzenie społeczno – 
kulturalne o charakterze patriotyczno – historycznym 

 
 

 

2. WYBIERAM ZADANIE NUMER:  

 

 
.......................................... 
Data i podpis 
 

*Głosować można tylko na jeden projekt. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny  


