
 
  

 
MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Karta do głosowania  
dla mieszkańców  powiatu kluczborskiego  

 
 

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  

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 oraz osobiście w Punkcie Informacyjnym: 

Urząd Miejski w Kluczborku, 46-200 Kluczbork , ul. Katowicka 1.  

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* IMIĘ I NAZWISKO* 
POWIAT* 

 

            
 

 

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 

 
 

 

http://www.opolskie.pl/


 

 

 

 

 

 

 

I. Wybieram zadanie o zasięgu subregionalnym  

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

Lp. Kod zadania Nazwa zadania Głos 

1. S/KNO/1/DKS 
…I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów 
Olesno/Kluczbork/Namysłów 2017 

 
 

2. S/KNO/2/DKS Atrakcyjna Muzyczna Podróż przez Tradycje Opolszczyzny 
 
 

3. S/KNO/3/DKS Filmowy rejs w trzecim wymiarze 
 
 

4. S/KNO/4/DKS Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii regionu. 
 
 

5. S/KNO/5/DIG 
Profesjonalna informacja o atrakcjach turystycznych - projekt i montaż drogowych znaków E22b  
i E22c przy drogach wojewódzkich. 

 
 

6. S/KNO/6/DKS Seria koncertów arii operowych i operetkowych, pieśni neapolitańskich oraz muzyki sakralnej 
 
 

7. S/KNO/7/DIG 
Stworzenie regionalnej trasy turystycznej drewnianego budownictwa sakralnego, pod nazwą 
"Szlak turystyczny drewnianych kościołów powiatów: namysłowskiego, kluczborskiego i 
oleskiego". 

 
 

 

 

 

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

Lp. Kod zadania Nazwa zadania Głos 

1. P/OKL/1/DZD "Akcja dla Serca" - wyposażenie jednostek OSP, PSP i miejsc publicznych w defibrylatory 
 
 

2. P/OKL/2/DEP "Doświadczenie zawodowe aspektem rozwoju regionu" 
 
 

3. P/OKL/3/DKS "Przegląd działalności artystycznej seniorów województwa opolskiego" 
 
 

4. P/OKL/4/DZD "Życie w Twoich Rękach" - zakup sprzętu medycznego do ratowania ludzi. 
 
 

5. P/OKL/5/DKS 
Mistrzostwa powiatu kluczborskiego w mini piłce nożnej wraz z turniejem wiedzy o sporcie i 
zdrowym stylu życia dla dzieci 

 
 

6. P/OKL/6/DKS My z Opolskiej Ziemi 
 
 

7. P/OKL/7/BSW Przyjazna biblioteka - mały pomysł na duże zmiany 
 
 

 


