Załącznik nr 2
Do Regulaminu
Karta do głosowania na projekt realizowany w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych
Gminy Tarnowo Podgórne
Imię i nazwisko osoby głosującej (drukowanymi literami)

Adres zamieszkania (drukowanymi literami)

ulica…………………………………………………………………………………nr domu…………nr lokalu………………….

miejscowość……………………………………………………………………..kod pocztowy…………………………………

Nr karty mieszkańca gminy Tarnowo Podgórne*
3

0

2

1

1

7

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos i wypełnić tylko jedną kartę
do głosowania, głosując na wybrany numer projektu, stawiając maksymalnie jeden znak „X” na liście
projektów zakwalifikowanych do głosowania. Należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres oraz
nr karty mieszkańca oraz podpisać zawarte na karcie do głosowania oświadczenie oraz zgodę.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1/mieszkaniec oddał więcej niż jeden głos, wówczas wszystkie głosy oddane przez tego mieszkańca są
nieważne;
2/wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub nr karty mieszkańca są nieczytelne;
3/ dwa lub więcej złożonych formularzy zostało opatrzonych tym samym numerem karty mieszkańcawówczas wszystkie głosy zawierające ten sam numer karty mieszkańca są nieważne;
4/jeżeli karta do głosowania wraz z oświadczeniem i zgodą nie została podpisana;
5/ znak X postawiono przy więcej niż jednym projekcie;
6/głos został oddany w formie i z użyciem innego formularza papierowego/elektronicznego niż
udostępnione w miejscach wskazanych w zarządzeniu Wójta;
7/ głos został oddany po terminie głosowania.
* dotyczy mieszkańców posiadających kartę mieszkańca

PROJEKTY INICJATYW SPOŁECZNYCH
LP.

WYBÓR ZNAK

NAZWA PROJEKTU

SZACUNKOWY KOSZT

„X”

(PLN)

1

Turniej piłkarski "Rodzinne Granie" - dla dzieci
(uczniowie szkół podstawowych oraz roczniki
2009-2010 z Gminy Tarnowo Podgórne; miejsce:
Wysogotowo (boiska klubu Victoria Wysogotowo);
termin realizacji: wrzesień 2018 r.; cel: promocja
zdrowego stylu życia, integracja rodziców z
dziećmi, uczniów i nauczycieli z gminy, rozwój
sportowych pasji.

8 000

2

"I Bal Seniorów w Pałacu w Jankowicach" - letni bal
na terenie parku przy Pałacu w Jankowicach;
termin realizacji: 7 lipca 2018 r.; liczba
uczestników: ok. 200 osób; adresatami projektu są
seniorzy z Gminy Tarnowo Podgórne; korowód Kół
Seniora, pokaz gimnastyczny seniorów, program
artystyczny przygotowany przez uczestników,
wspólna zabawa i konkursy; cel: integracja
środowiska
seniorów,
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób starszych,
promocja zdrowego trybu życia.

7 000

3

"Turniej szachowy - poznajmy się" - turniej
podzielony według czterech kategorii wiekowych:
6-8 lat, 8-14 lat, 14-18 lat i powyżej 18 lat;
eliminacje w 4 soboty i niedziele w czerwcu br.,
finał we wrześniu; finałem turnieju będzie zabawa
połączona z wręczeniem nagród; miejsce:
Przeźmierowo, osiedle Ptasie, teren placu zabaw;
cel: integracja społeczności lokalnej, osiedlowej,
wzmacnianie więzi, zaangażowanie dzieci i
młodzieży - wspólne działanie.
"Hity na Płyty" - 3-dniowy projekt nagraniowy; cel:
umożliwienie utalentowanym ludziom z Gminy
Tarnowo Podgórne profesjonalnego startu w
branży muzycznej; udostępnione studio nagrań, w
którym mieszkaniec będzie mieć możliwość
bezpłatnego zarejestrowania utworów, piosenek z
wykorzystaniem
wysokiej
klasy
sprzętu
nagraniowego; możliwość konsultacji w zakresie
tworzenia kompozycji, pracy z mikrofonem, dykcji,
emisji głosu i integracji tekstu; projekt nie ma
ograniczeń dot. wieku uczestników. realizacja w
Centrum Kultury Przeźmierowo 21-23 września
2018 r.
"Biała Sobota Onkologiczna" - bezpłatne badania
onkologiczne dla pełnoletnich mieszkańców Gminy
(max.
240
osób);
dwanaście
rodzajów
specjalistycznych
badań
lekarskich
i
diagnostycznych, ukierunkowanych na wykrycie
najczęściej
występujących
chorób
nowotworowych, w tym badania USG, RTG i
laboratoryjne; miejsce: Centrum Medyczne
Med-Lux, ul. Rynkowa, Przeźmierowo

7 500

4

5

15 450

10 120

6

"Sąsiedzki Piknik Integracyjny dla mieszkańców
osiedla Tarnowo Centrum" - miejsce Osiedle
Centrum w Tarnowie Podgórnym; w programie:
zawody sportowe, pokazy, dmuchane zamki dla
dzieci, występ zespołu muzycznego, poczęstunek
dla uczestników, termin realizacji: wrzesień 2018
r.; cel: zintegrowanie nowych mieszkańców w
Tarnowie Podgórnym, wspólna zabawa, bliższe
poznanie się mieszkańców, wspólne uczestnictwo
w zawodach i konkursach wiedzy o Tarnowie
Podgórnym.

5 500

7

"Święto Pyry" - w programie: zespół muzyczny,
animacje dla dzieci, konkursy, poczęstunek;
miejsce: okolice świetlicy w Wysogotowie, teren
rekreacyjny naprzeciwko świetlicy przy ulicy
Wierzbowej; termin realizacji wrzesień 2018 r. cel:
integracja mieszkańców Wysogotowa oraz
sąsiednich miejscowości, mądre i bezpieczne
spędzanie czasu z dziećmi.

9 400

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie do głosowania na
projekt realizowany w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z siedzibą w Tarnowie
Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115, kod pocztowy 62-080. Zostałem/łam poinformowany/na, że
wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą
przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne oraz do celów archiwalnych. Moje
dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami
danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania
danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Moje dane osobowe nie będą
podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne ale
konieczne do udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne.
Mam prawo dostępu do Moich danych osobowych, ich sprostowania, oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Data ………………………

czytelny podpis………………………………………………………………………………………………………………….....
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne.
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
Data ………………………
czytelny podpis………………………………………………………………………………………………………………….....

