Załącznik nr 2
Do Regulaminu
Karta do głosowania na projekt realizowany w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych
Gminy Tarnowo Podgórne
Imię i nazwisko osoby głosującej ( DANE WYPEŁNIĆ PROSZĘ 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 mieszkańca- wówczas 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”
1

2

"III Biesiada u sąsiada" - Program z muzyką i tańcem dookoła
Świata. Animacje, pokazy taneczne: country, cancan, New York,
Latino, zawody wędkarskie dla członków organizacji
wędkarskich mających siedzibę na terenie gminy Tarnowo
Podgórne oraz mieszkańców gminy posiadających karty
wędkarskie.Miejsce: stawy Baranowo( wręczenie nagród na
scenie w Przeźmierowie), nocna dyskoteka DJ Edek .Termin
czerwiec 2019 r. Lokalizacja : ul Jarzębinowa w Przeźmierowie
oraz stawy Baranowo
"Twoje serce twoją twarzą" - projekt dedykowany jest
młodzieży z Gminy Tarnowo Podgórne. Cel- kreowanie postawy
wolontariusza i osoby wrażliwej na potrzeby innych ludzi i
zwierząt. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych,
Seniorów oraz bezdomnych zwierząt. Działania na rzecz
zwierząt w schronisku ( wyjazdy do schorniska - praca na rzecz
zwierząt), szkolenie dla wolontariuszy, zorganizowanie
wspólnej imprzey integracyjnej dla Seniorów, osób z
niepełnosprawnościami i młodzieży, wycieczka dla
wolontariuszy.
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17 200

6 500

3

"Retro- Moto-Show Traktory Sady 2019" projekt adresowany
do wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne, celem
projektu prezentacja historycznych maszyn i ciągników
rolniczych połączona z festynem rozpoczynającym wakacje dla
dzieci i młodzieży, parada ciągników, pokazy, konkursy,
biesiada z muzyką na żywo, integracja mieszkańców, wspólne
spędzenie czasu.Lokalizacja Sady ul. Poprzeczna, park przy
centrum logistycznym.

19 800

4

Turniej szachowy i konkurs karaoke- rodzinna impreza
plenerowa, integracja społeczności lokalnej, lokalizacja
Przeźmierowo, osiedle Ptasie- teren placu zabaw (termin majczerwiec). Turniej podzielony na cztery kategorie wiekowe:6-8
lat, 8-14, 14-18 i powyżej 18 lat, Konkurs karaoke podzielony na
dwie kategorie do lat 14 i powyżej 15 lat, Celem projektu
wspólne działanie z dziećmi i młodzieżą, zbudowanie głębszych
relacji, poznanie swoich umiejętności, aktywizacja dorosłych.

12 000

5

Taneczna Świetlica - propozycja dla dzieci (od 6-do 12 lat)
aktywna forma spędzania czasu, nauka tańca z nauczycielem
tańca, zajęcia 1x w tygodniu czas 1,5 h. Możliwość rozwijania
zdolności, nabywania nowych umiejętności i doświadczeń,
możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami.
Głównym założeniem projektu jest aby dzieci nie marnowały
wolnego czasu przed TV, komputerem czy telefonem
komórkowym. Miejsce: świetlica wiejska w Lusowie

9 990

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłaszania projektów do zrealizowania w
ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Tarnowo
Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115, kod pocztowy 62-080. Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@tarnowo-podgorne.pl. 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 ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo
Podgórne. Mam prawo dostępu do Moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych 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………………………………………………………………………………………………………………….....
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