
Załącznik 

do Zarządzenia nr 17/2018 

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

z dnia 29.01.2018 r. 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA  

TOMASZÓW LUBELSKI W 2018 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, 

 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: 

 Dane wnioskodawcy Tytuł zadania Streszczenie wniosku Głos 

na projekt        

(X) 

1 Tadeusz Szczerba  1. Budowa placu zabaw 

dla dzieci 

2. Montaż urządzeń 

do ćwiczeń dla dorosłych. 

Budowa placu zabaw dla dzieci i urządzeń 

do ćwiczeń dla dorosłych na terenie Ogródków 

Działkowych „Przyszłość” w Tomaszowie 

Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej 18. 

 

2 Janina Krawczyk Piosenka jest dobra 

na wszystko 

Realizacja koncertów piosenki z lat 60, 80 i 90 

prowadzonych przez znanego z telewizji aktora 

lub aktorkę.  

 

3 Waldemar Kołcun Wypożyczalnia łyżworolek 

dla mieszkańców 

Tomaszowa Lubelskiego 

przy torze wrotkarskim 

Stworzenie wypożyczalni sprzętu 

dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski 

do uprawiania jazdy szybkiej na wrotkach. 

Wypożyczalnia w okresie letnim działałaby non 

profit przy torze wrotkarskim na terenie OSiR. 

 

4 Maria Winiarska „Tomaszowiacy” - 

Niepodległej 

Organizacja uroczystości w mieście i dla 

mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego 

upamiętniających stulecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę oraz integracja 

i włączenie mieszkańców miasta 

do współuczestnictwa w innych ważnych, 

lokalnych, patriotycznych i historycznych 

uroczystościach w 2018 r. 

 

5 Piotr Karwan Siłownia zewnętrzna 

na terenie OSiR 

„Tomasovia” 

Montaż siłowni zewnętrznej  w pobliżu tras 

biegowych na terenie OSiR "Tomasovia". 

 



6 Małgorzata Głuszko Remont parkingu 

znajdującego się przy 

bloku przy ul. Kr. 

Zygmunta 7 

Wykonanie parkingu na 30 miejsc parkingowych 

usytuowanego przy ul. Kr. Zygmunta 7. 

 

7 Grzegorz Kuśmierczuk Tomaszowskie Murale Wykonanie w przestrzeni miejskiej (na starych 

elewacjach) wielkoformatowych prac 

plastycznych nawiązujących do wydarzeń 

i historii Tomaszowa Lubelskiego.  

 

8 Magdalena Malec- 

Tereszczuk 

Niepodległa ma 100 lat Projekt obywatelski szerzący wiedzę historyczną 

w szczególności tą regionalną. W ramach idei 

zorganizowana będzie konferencja historyczna 

na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

9 Wojciech Ulański Miasto Przyjazne 

Pszczołom i Innym 

Owadom Pożytecznym 

Utworzenie na terenie miasta miejsca 

przyjaznego pszczołom. Zasadzenie drzew 

i krzewów, usytuowanie tablic informacyjnych, 

oraz pasieki edukacyjnej. Stworzenie oferty 

edukacyjnej dla szkół na terenie miasta 

Tomaszów Lubelski. 

 

10 Józef Mazur Zagospodarowanie terenu 

placu zabaw na os. 

Południe ul. Al. 

Południowa 

Oświetlenie terenu placu zabaw, montaż 

urządzeń dla dzieci i dorosłych, rekultywacja 

terenu wokół placu zabaw.  

 

 
 

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 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ). 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 

                              


