
              Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 2389/14 
Prezydenta Miasta 
Częstochowy  
z dnia 25 listopada 2014 r. 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
dla mieszkańców Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat

1. Zasady głosowania:
1) Głosujący może zagłosować na maksymalnie: 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 zadań o charakterze dzielnicowym.

2) Do dyspozycji  jest  10 punktów na zadania o charakterze ogólnomiejskim i  10 punktów na zadania o charakterze dzielnicowym,
które można dowolnie podzielić pomiędzy wybrane zadania (pełne punkty).

3) Do tabel należy wpisać: numer wybranego zadania / zadań (z Zestawienia Propozycji Zadań) a poniżej - liczbę przyznanych dla wybranego 
zadania punktów.

4) W kolumnach „Suma punktów” w każdej z tabel należy wpisać sumę wszystkich przyznanych punktów (suma ta może być mniejsza niż 10,
ale nie może być wyższa niż 10 w żadnej tabeli – głos jest wtedy nieważny).

2. Tabele do głosowania:

ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM

1

Numer zadania 
o charakterze 
ogónomiejskim



Suma punktów (nie 
może przekroczyć 10)



2

Liczba 
punktów 
na zadanie



ZADANIA O CHARAKTERZE DZIELNICOWYM

1

Numer zadania 
o charakterze 
dzielnicowym



Suma punktów 
(nie może przekroczyć 
10)



2

Liczba 
punktów 
na zadanie



3. Dane osoby głosującej  (poniższe pola są obowiązkowe, proszę wypełnić czytelnie):

Imię i nazwisko .................... ………………………..…………………………………………………………..................................................................................

Adres zamieszkania Częstochowa, ul. ……………………………………………nr ………… .......…………………....................…………………………………

Dzielnica:…………………………………………………..  Nr PESEL ...................…………………………………………………………………………….……….

4. Oświadczenia:
 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w karcie do głosowania przez Gminę Miasto Częstochowa z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Śląskiej 
11/13, na potrzeby przeprowadzenia głosowania nad propozycjami zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. Oświadczam, że  
poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do  treści danych i ich 
poprawiania oraz o możliwości odwołania niniejszej zgody w każdym czasie.

 Oświadczam, że w dniu oddania głosu mam ukończone 13 lat  i  oddaję głos na zadania dotyczące dzielnicy,  której  jestem mieszkańcem
/ mieszkanką.

 Oświadczam, iż wszystkie podane dane, które zawarłem/am w karcie do głosowania są zgodne z prawdą.                                   

Czytelny podpis 
(pole obowiązkowe) ……………………………

              



5. Oświadczenia głosującego i składającego kartę do głosowania w punkcie do głosowania

Należy obowiązkowo wypełnić w przypadku składania karty do głosowania w imieniu innej osoby w punkcie 
do głosowania

1) OŚWIADCZENIE – wypełnia głosujący
Ja niżej podpisany(a) ……………..……….……………….. wyrażam zgodę, aby ………..…………………………… złożył(a) w moim imieniu 
                                                        (imię i nazwisko głosującego)                                                               (imię i nazwisko składającego kartę)  

niniejszą kartę do głosowania.

                                                                                                                     …………………..………
                                                                                                                     podpis głosującego

2) OŚWIADCZENIE – wypełnia osoba składająca kartę do głosowania
Ja niżej podpisany(a), …………….………………………..….… PESEL ……………………………….  składam niniejszą kartę do głosowania 
                                                         (imię i nazwisko składającego kartę)                            (numer PESEL składającego kartę)

w imieniu  ……………..………… . Jednocześnie wyrażam zgodę na zweryfikowanie zgodności moich danych z dokumentem tożsamości.
                   (imię i nazwisko głosującego)

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności  
karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

                                                                                                                  ………………………………….…..…………
                                                                                                                 podpis składającego kartę do głosowania

……………………………

podpis członka komisji

6. Adnotacje urzędowe (wypełniają pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy):

1) Zweryfikowanie poprawności wypełnienia karty.
Czy karta do głosowania wypełniona została poprawnie?          TAK  NIE *

..........................................
podpis pracownika weryfikującego poprawność karty

* dane nie podlegają wprowadzeniu do aplikacji internetowej

2) Potwierdzenie wprowadzenia danych do aplikacji internetowej:
Czy dane z karty do głosowania wprowadzono do aplikacji internetowej?       TAK  NIE

                                                                                                                                                                               ………………………………
podpis pracownika wprowadzającego dane

3) Uwagi:


