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KARTA DO GŁOSOWANIA 

DLA MIESZKAŃCÓW 

GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 

NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU NIDZICKIEGO W 2021 r. 

 

Każdy mieszkaniec gminy Janowiec Kościelny może w terminie od 30 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 

r. oddać  tylko jeden głos (tj. wypełnić tylko jedną kartę do głosowania)  na jedną z propozycji zadań przyjętych 

do poddania konsultacjom społecznym z terenu gminy, której jest mieszkańcem. 

Aby głos był ważny należy: 

- wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X”, 

- wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania – dane niezbędne do potwierdzenia autentyczności oddanego 

głosu, 

- złożyć czytelny podpis. 

 

Za nieważny głos uznaje się: 1) oddany na karcie niewłaściwej lub niezawierającej czytelnego podpisu osoby 

głosującej, niezawierającej zgody na przetwarzanie danych osobowych; 2) oddany przez mieszkańca na więcej 

niż jednej karcie do głosowania; 3) oddany na więcej niż jedno zadanie; 4) oddany przez osoby nieuprawnione. 

 

Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, 

przy ul. Traugutta 23 lub w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym w godzinach pracy urzędów. Wypełnioną 

kartę można przesłać również na adres Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica 

w terminie do 10 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). 

 

Propozycje zadań dla Gminy Janowiec Kościelny  

 

Głos oddajemy wpisując znak „X” w kwadracie tylko przy jednej pozycji w kolumnie „wybór” 

 

NAZWA ZADANIA KRÓTKI OPIS ZADANIA SZACUNKOWY 

KOSZT 

WYBÓR 

Teren rekreacyjny w 

miejscowości 

Szczepkowo - Pawełki  

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 

miejscowości Szczepkowo-Pawełki poprzez 

zakup i montaż altany wraz ze stolikiem i 

ławkami 

11 000,00 zł 

 

 

Rekultywacja terenu 

rekreacyjno- sportowego 

w miejscowości 

Safronka 

Profesjonalne przygotowanie terenu pod 

potrzeby rekreacyjno-sportowe  w miejscowości 

Safronka  

11 000,00 zł  

NORDIC WALKING 

- bezpiecznie i zdrowo 

- zielone ścieżki 

dydaktyczne na terenie 

Gminy Janowiec 

Kościelny 

W ramach zadania zostanie wydzielona strefa dla 

samochodów i strefa do odpoczynku, na której 

będzie postawiona altana wraz z ławeczkami 

oraz tablice informacyjne (bezpieczeństwo w 

lesie, instruktaż Nordic Walking, informacja dla 

grzybiarzy) i kosze na śmieci 

10 350,00 zł 
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Dane osoby głosującej 

 

Imię i 

nazwisko 

 

Adres 

(ulica, nr 

domu, 

miejscowość, 

kod pocztowy) 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nidzicki. Z Administratorem można 

skontaktować się pod nr tel. +48 89 625 32 79, poprzez adres e-mail: sekretariat@powiatnidzicki.pl lub 

pisemnie na adres siedziby: Traugutta 23, 13-100 Nidzica. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

email: iod@powiatnidzicki.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadania realizowanego w interesie 

publicznym – Budżet Obywatelski Powiatu Nidzickiego. 

4. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy dostępnych 

jest na stronie www.bip.powiatnidzicki.pl. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do przeprowadzenia procedur Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego przez Starostwo Powiatowe w 

Nidzicy. 

 

 

 

………….……………………………… 

podpis głosującego 

 

 

 

Oświadczam, iż: 

 

• jestem osobą uprawnioną do głosowania na propozycję zadania do budżetu obywatelskiego, tj. 

jestem mieszkańcem powiatu nidzickiego i mieszkam na terenie gminy, której dotyczy 

propozycja zadania, 

 

• wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i 

prawnym. 

 

 

 

 

 

 

………….……………………………… 

podpis głosującego 
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