
KARTA DO GŁOSOWANIA 

NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA  

TOMASZÓW LUBELSKI W 2016 ROKU 
 

Zasady głosowania 

1. Osoba głosująca wybiera 1 projekt, 

2. Wybór dokonywany jest poprzez postawienie znaku x przy jednym z projektów wymienionych poniżej, 

3. Aby głos był ważny należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, 

a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie, 

4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

 na karcie zaznaczono więcej niż jeden projekt, 

 osoba głosująca odda głos na więcej niż jeden projekt, 

 brak wpisu dotyczącego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, 

 wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub nr PESEL są nieczytelne, 

 numer PESEL jest niepoprawny, 

 na karcie do głosowania nie podpisano oświadczenia, 

 głos został oddany po terminie głosowania. 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY GŁOSUJĄCEJ 

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

ADRES ZAMIESZKANIA 

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

NR PESEL 

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

GŁOSUJĘ NA NASTĘPUJĄCY PROJEKT: 

 

NR 

PROJEKTU 
TYTUŁ ZADANIA PROJEKT DOTYCZY 

GŁOS NA 

PROJEKT 

(X) 

1 Plac sportowo – rekreacyjny „Na 

Rogu”, rozbudowa i modernizacja 

dotychczasowego placu zabaw dla 

dzieci 

Modernizacja placu zabaw oraz utworzenie placu 

sportowo – rekreacyjnego (siłownia) przy ul. Lipowej 

w Tomaszowie Lubelskim. 

     

2 Doposażenie placu zabaw 

znajdującego się przy Wspólnocie 

Mieszkaniowej „Sienkiewicza 12” 

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 

przy ul. Sienkiewicza w Tomaszowie Lubelskim. 

 

3 Rozwój tras turystyczno-sportowych: 

rowerowych-pieszych-biegowych-

narciarskich stadionu OSiR Tomasovia 

poprzez zakup urządzeń do letniego 

i zimowego utrzymania tras 

Całoroczne utrzymanie i stworzenie warunków 

do rekreacyjno –sportowej aktywności na trasach 

położonych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Tomaszowie Lubelskim. 

 

4 

Piknik Różowej Wstążki 

Spotkanie edukacyjne w Tomaszowie Lubelskim 

z lokalną społecznością z zakresu profilaktyki 

kobiecych chorób nowotworowych.  

 

5 

Ścianka do treningu tenisa ziemnego 

Wykonanie parabolicznej ścianki treningowej do tenisa 

ziemnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Tomaszowie Lubelskim. 

 

6 Zakup wyposażenia do pracowni 

fotograficznej 

Utworzenie pracowni fotograficznej w Tomaszowskim 

Domu Kultury.  

 

7  Przystosowanie sali klubowej 

Tomaszowskiego Domu Kultury 

do celów wystawienniczych  

Montaż linkowego systemu wystawienniczego 

w Tomaszowskim Domu Kultury. 

 



8 Inicjatywa obywatelska – remont kortu 

i popularyzacja gry w tenisa wśród 

dzieci i młodzieży 

Wyremontowanie kortu do tenisa ziemnego 

przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie 

Lubelskim. 

 

9 Utworzenie Międzypokoleniowej 

Strefy Aktywności przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 2 

Stworzenie miejsca zabaw rodzinnych 

przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 

w Tomaszowie Lubelskim. 

 

10 Multimedialna pracownia 

komputerowo – szachowa pod hasłem: 

„Dzieciom i seniorom w Szkole 

Podstawowej Nr 3 pomóc gotowa” 

Wyposażenie jednej z sal lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim. 

 

11 Świetna zabawa z Dawidem 

Kwiatkowskim w Tomaszowskim 

Parku 

Zorganizowanie koncertu Dawida Kwiatkowskiego 

w Parku Miejskim w Tomaszowie Lubelskim. 

 

12 Wspieranie i promocja przedsięwzięcia 

„Muzyczna Podróż po Europie” 

poprzez zakup strojów artystycznych 

dla Zespołu Artystycznego Seniora 

„HARMONIA” 

Zakup strojów i zorganizowanie festynu rodzinnego 

„Muzyczna Podróż po Europie” w Parku Miejskim 

w Tomaszowie Lubelskim. 

 

13 

U Hałabały odpoczywa duży i mały 

Wybudowanie wiaty ogrodowej i wiaty na rowery 

i wózki dziecięce przy Przedszkolu Nr 5 

w Tomaszowie Lubelskim. 

 

14 

Szkoła marzeń otwarta na wszystkich 

Zakup pracowni językowej i nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych do sal umiejscowionych w Gimnazjum 

Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. 

 

15 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 

wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicami 

Kopernika i Króla Zygmunta 

Wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów, montaż bramek  

i słupków do siatkówki plażowej pomiędzy ulicami 

Kopernika i Króla Zygmunta w Tomaszowie 

Lubelskim. 

 

 

 
Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Tomaszowa Lubelskiego, który/a ukończył/a 16 lat, i wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego 

na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135). Wiem, 

że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu 

do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 

z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

 

 ……………………………………  ……………………………………. 

 Data Podpis 


