MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Karta do głosowania
dla mieszkańców miasta Opola
Informacja o zasadach głosowania:
1. Głosowanie jest możliwe od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r.
2. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy , którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.
3. Głosować można: osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14,
stanowiącego jednocześnie punkt informacyjny dla mieszkańców miasta Opola, elektronicznie na stronie internetowej: www.opolskie.pl,
korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE” na adres:
45-082 Opole, ul. Piastowska 14.
4. Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy.
5. Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.
6. Karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz
oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego będą
niszczone.
Zasady ważności głosu:
1. Głos uznaje się za ważny , gdy na karcie do głosowania głosujący postawi znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu
powiatowym i jedno zadanie o zasięgu subregionalnym.
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz powiatu
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także własnoręczne podpisanie zawartych na karcie do głosowania oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania
w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
4. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania.
5. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu
głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
6. Głos jest nieważny ponadto w przypadku kiedy: na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż jednego zadania o zasięgu
powiatowym lub więcej niż jednego o zasięgu subregionalnym, numer PESEL jest niepoprawny, wpisano nieprawidłową nazwę powiatu
zamieszkania lub nie wpisano jej wcale, karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego lub nie została złożona
z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie, głosujący nie jest mieszkańcem Województwa Opolskiego lub w chwili oddania
głosu nie miał ukończonego 16 roku życia.
7. W przypadku kiedy głosujący mieszkaniec oddał głos na zadanie o zasięgu powiatowym lub subregionalnym z powiatu lub subregionu,
którego nie jest mieszkańcem głos taki traktuje się jako nieważny w części oddanej niezgodnie z miejscem zamieszkania.
8. Głos jest nieważny, jeżeli został złożony po terminie 19 maja 2017 r. W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data
nadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
9. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

DANE GŁOSUJĄCEGO WYPEŁNIĆ CZYTELNIE*
PESEL*
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ADRES
ADRES E-MAIL
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego poprzez fakt bycia mieszkańcem
powiatu i subregionu Województwa Opolskiego na zadania, którego oddałem głos oraz ze ukończyłem/łam 16 lat życia. Oświadczam, iż wszystkie podane
przeze mnie na karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) podpisując niniejszą kartę do głosowania wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu. Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne jeżeli Pani/Pan chcą od dać głos w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Opolskiego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

PODPIS GŁOSUJĄCEGO *
*pole obowiązkowe

I. Wybieram zadanie o zasięgu subregionalnym
Proszę postawić znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu subregionalnym

Lp.

Kod zadania

Nazwa zadania

Głos

" Upgrade your soul" - Jak muzyka i ruch wpływa na człowieka - Festiwal muzyczny i zawody
taneczne.
"Chemioterapia bez utraty włosów - to jest możliwe". Nowoczesny System Chłodzenia Głowy
Wspierający Przeciwnowotworowe Leczenie
"Dobrze że mamy siebie!" - wielokulturowość Opola i powiatu w cyklu wspólnie przeżywanych
wydarzeń kulturalnych.

1.

S/OOP/1/DKS

2.

S/OOP/2/DZD

3.

S/OOP/3/DKS

4.

S/OOP/4/DKS

"Sportowe Dziecko - organizacja imprezy sportowo-integracyjnej"

5.

S/OOP/5/DKS

2. Ogólnopolski Festiwal Improwizacji "TAK i"

6.

S/OOP/6/DEP

BOOM, czyli Budżet Obywatelski Obejmuje Młodzież

7.

S/OOP/7/DKS

Cykl imprez wędkarskich o charakterze edukacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży

8.

S/OOP/8/DKS

Czas Na Żużel - Szkółka Żużlowa Jako Aktywna Forma Spędzania Wolnego Czasu Dzieci
i Młodzieży

9.

S/OOP/9/DZD

Dbajmy o seniora aby był zdrowy i bezpieczny

10.

S/OOP/10/DKS

Doposażenie w sprzęt sportowy współpracujących ze sobą klubów sportowych prowadzących
ogólnodostępne treningi piłki nożnej.

11.

S/OOP/11/DKS

Doposażenie, promocja i poprawa warunków działalności Orkiestry Dętej OSP Dobrzeń Wielki

12.

S/OOP/12/DKS

Festiwal muzyki elektronicznej "Techno for Life"

13.

S/OOP/13/DRW

Mobilne pasieki w każdej gminie

14.

S/OOP/14/DZD

15.

S/OOP/15/DKS

16.

S/OOP/16/DKS

17.

S/OOP/17/DIG

18.

S/OOP/18/DZD

19.

S/OOP/19/DKS

Przełam się! Masz Kaprys, graj z nami! Edukacja w muzyce. Muzyka w Edukacji.

20.

S/OOP/20/DKS

Rozwój Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole-Szczepanowice. Propagowanie
tradycyjnego elementu opolskiej kultury

21.

S/OOP/21/DEP

Sprawny jak ratownik

22.

S/OOP/22/DZD

Zakup komputerowego systemu do przygotowywania trójwymiarowych modeli graficznych
pacjentów, na potrzeby radioterapii onkologicznej

Ogród szpitala wojewódzkiego w Opolu - spokojne i bezpieczne miejsce relaksu, rehabilitacji,
spotkań pacjentów z bliskimi
Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji
i kulturze regionu
Organizacja IV Opolskiego Festiwalu Tańca
Profesjonalna informacja o atrakcjach turystycznych - projekt i montaż drogowych znaków
E-22b i E-22c przy drogach wojewódzkich
Promocja zdrowego stylu życia w tym zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci
i młodzieży

II. Wybieram zadanie o zasięgu powiatowym
Proszę postawić znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu powiatowym

Lp.

Kod zadania

Nazwa zadania

1.

P/OP/1/DRW

"Marchewkowe O!Pole" - targ produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych.

2.

P/OP/2/DKS

"Wiosenna Scena Plenerowa - Youth 2k18" (projekt opracowany przez Forum Młodzieży
Województwa Opolskiego)

3.

P/OP/3/DKS

"Zakup sprzętu sportowego dla dzieci" z UKS Rodło Opole

4.

P/OP/4/DKS

Dzień z Futbolem Amerykańskim oraz Czarodziejski sprzęt treningowy dla Wizards Opole

5.

P/OP/5/DEP

Interaktywna mapa edukacyjna

6.

P/OP/6/DEP

Konferencja pt. "Problemy otwierają możliwości"

7.

P/OP/7/DEP

Opolskie - nad wodę z głową

8.

P/OP/8/DEP

WIRTUOZ ROWERU - dobrowolny kurs dokształcający opolskich rowerzystów i przyjaciół BRD

9.

P/OP/9/DKS

Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej - Centrum Aktywności Rodziny

10.

P/OP/10/DKS

Zadbaj o olimpijską formę z Władysławem Kozakiewiczem - Lekkoatletyka dla Seniora

Głos

