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ZARZADZENIE NR..?.9./2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dniaO5-lutego 201 8 r.

w    sprawie    zarzadzenia    glosowania    na    projekty    zakwalifikowane    do    budZetu
obywatelshiego) wzoru karty do glosowania oraz powolania komisji ds. przeprowadzenia
glosowania na te projekty.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(Dz. U. z2017 r. poz.  1875; poz. 2232 orazz2018 r. poz.  130) oraz §  5  ust.  1  zalapznika  do
Uchwaly Nr  XLVIII/333/2017  Rady  Miejskiej  w  Drawsku  Pomorskim  z  dnia  28  vIZeSnia
201 7r. w sprawie budZetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie w 201 8 roku (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5306), zarzqdza sis) co nastepuje

?I. 1. Zarzadza sic glosowanie na projekty zakwaliflkOWane dO bud2etu obywatelskiego
gminy Drawsko Pomorskie w 201 8 roku, zwanego dalej ,,budzetem".
2. GIosowanie na projekty zakwalifikowane do budzetu bedzie odbywalo sic od 12 1utego 201 8
r. do25 lutego 2018 r.

§2.  Wz6r  karty  do  glosowania,  o  kt6rym  mowa  w  §1  ust.  1,  okreSla  zalacznik  do
niniej szego zarzadzenia

§3.   Powoluje   sis   komisje   do   spraw   przeprowadzenia   glosowania   na   projekty
zakwaliflkOWane dO budZetu w nastepujqcym skladzie:

1)   Marcin Lukasz - przewodniczapy komisji,
2)   Adam Cygan - czlonek komisji,
3)   Joanna Latkowska - czlonek komisji.

§4. Wykonanie zarzqdzenia powierza sis Sekretarzowi Gminy Drawsko Pomorskie.

§5. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.





Zatacznik do zarzadzenia  Nr......./2018  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego z dnia 2  lutego 2018  r.

KARTA DO G|OSOWANIA
dla mieszkahc6w gminy Drawsko Pomorskiel

na projekty zakwalifikowane do budZetu ob)M/atelskiego Drawska Pomorskiego w 2018 roku.

UWAGA: Przed glosowaniem prosze zapozna6 sic z informacjami znajdujacymi sic na odwrocie kariy.
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'Adres zamlesz an zyte nle

wplsz NR PROJEKTU, NA KTORY GLOSUJES2
(lista projekt6w,qostepna poniZej) , ,

LISTA PROJEKT6w

Nr.pr6iektri

1 DoposaZenie placu zabaw d a dzieci w wieku przedszkolnym
2 PIac zabaw przy ul. Kr6tkiej, TatrzafiskieJ' i Karpackiej
3 Budynek uZytkowy drewniany
4 Touch the world - dotknij Swiata
5 PIac zabaw przy Szkole PodstawoweJ' nr 2 w Drawsku Pomorskim
6 Wymiana nawierzchni chodnika z pMek betonowych na kostke po Ibruk przy ul. Stowackiego na

dziatce 176/32 obreb 006 w Drawsku Pomorskim
7 Kasztanowce dla wnuk6w
8 Bezpieczna gmina
9 Ko lorowe Miasto

10 Laczy nas pitka
ll KaluZom m6wimy NIE

oSwlADCZENIE

O5wiadczaml Ze jestem mieszkahcem/mieszkanka gminy Drawsko Pomorskie i wyraZam zgode na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji  procedury budZetu ob)^^/atelskiego na 201 7 r. zgodnie z

ustawaz dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych  (tekstjednolity Dz.  U.  z 2016r.  poz.  922).                        6l

Rozumieml Ze podanie danych jest dObrOWOIne orazl Ze mam  prawo kontroli przetwarzania danyChl  kt6re mnie dotyczal

prawo dostepu do tre§ci swoich danych  i  ich  poprawiania. Administratorem danych osobovy)/ch jest Burmistrz Drawska
Pomorskiego z siedziba w Drawsku  Pomorskim,  ul Sikorskiego 41.

II  Data
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.    podpis osobygtosujacej
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OKRESLENIE SPOSOBU  GLOSOWANIA

I WAZNOScl GLOSu
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