
Okręg nr 2 
 

Karta do głosowania 
Czerski Budżet Obywatelski 2020 

 

Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:  

- Sołectwo Gotelp, Sołectwo Lipki, Sołectwo Łąg, Sołectwo Łąg-Kolonia, Sołectwo Łubna, 

Sołectwo Malachin, Sołectwo Mokre, Sołectwo Odry, Sołectwo Wieck, Sołectwo Złotowo. 
 

Imię i nazwisko PESEL Adres zameldowania Czytelny odręczny podpis 

  

           

  

  

 

UWAGA!!! 

Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos, który może oddać na dowolny projekt w okręgu 

konsultacyjnym swojego zamieszkania. Należy postawić przy wybranym projekcie znak "X". 
 

 Wybór projektu do realizacji: 

 
1. Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej płytami YOMB w Szałamajach.  

 2. “Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg 

poprzez budowę bieżni.  

 3. Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską.  

 
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna.  

 5. Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem klimatyzacji w remizie  

OSP Złe Mięso.  

 
6. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Malachinie. 

 
7. Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP we Wiecku.  

 
8. Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi z Mokrego w kierunku Rówek. 

 9. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska 
sportowego oraz doposażenie OSP Gotelp. 

 
10. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II. 

 

Termin głosowania: 25.09.2019 r. - 09.10.2019 r. 

Głosowanie elektroniczne poprzez profil zaufany ePUAP (link dostępny na stronie www.czersk.pl). 
 

Miejsca wrzucania wypełnionych kart do urn:  

1) Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27 (parter), 

2) Ośrodek Kultury w Rytlu, ul. Ks. Kowalkowskiego 11, 

3) Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30. 
 

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział 

w głosowaniu, którą należy wypełnić na odwrocie niniejszej karty do głosowania. 



Okręg nr 2 
 

 

Zgoda opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby małoletniej 
poprzez oddanie przez nią głosu na projekt w Czerskim Budżecie 

Obywatelskim 2020 oraz przetwarzanie jej danych osobowych 

 

 

Ja, niżej podpisana(-y) ______________________________________________________________, 

 

 

zamieszkała(-y) ___________________________________________________________________, 

 

 

PESEL __________________________________________________________________________, 

 

 

oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ____________________________________________,  

 

 

zamieszkałej(-ego) _________________________________________________________________,  

 

 

PESEL __________________________________________________________________________, 

 

oraz że wyrażam zgodę na jej/jego¹ udział: 

 

 w głosowaniu na projekty do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

 

¹ niepotrzebne skreślić. 

 

 

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, 

ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku, ul. Kościuszki 27, w celu 

przeprowadzenia procedury wyboru projektów w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się 

z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

........................……………………………………………………. 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

 

 


