
 
Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 70/2019 
Burmistrza Barlinka  
z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
 
 

 
Prosimy o wybranie jednego, Państwa zdaniem - najważniejszego projektu/zadania 

MIEJSKIEGO, 
które powinno zostać zrealizowane w 2020 roku w ramach Barlineckiego Budżetu 
Obywatelskiego. Wyboru zadania dokonujemy poprzez postawienie znaku „X” 
w kolumnie Wybór. Głos można oddać wyłącznie na 1 zadanie.  

 
PROJEKTY/ZADANIA MIEJSKIE (maksymalnie 1 wybór z listy) 

 Prosimy o wybranie jednego, Państwa zdaniem - najważniejszego projektu/zadania 
SOŁECKIEGO, 

które powinno zostać zrealizowane w 2020 roku w ramach Barlineckiego Budżetu 
Obywatelskiego. Wyboru zadania dokonujemy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie 
Wybór. Głos można oddać wyłącznie na 1 zadanie.  

 
PROJEKTY/ZADANIA SOŁECKIE (maksymalnie 1 wybór z listy) 

Lp. Nazwa projektu/zadania Wybór 
 

Lp. Nazwa projektu/zadania Wybór 

1. Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek  
Sp. z o.o. 

 1. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Rychnowie 
 

   2. 
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i spowolnienie ruchu 
pojazdów w miejscowości Jaromierki 

 

   3. Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance  

   4. Naprawa drogi gminnej Żydowo - Wilcze  

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Barlinek uprawnionym do 
udziału w głosowaniu na projekty złożone w ramach Barlineckiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, a podane przeze mnie dane 
osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. 

     
                                                                 

                                ………………………………………… 
                      (własnoręczny podpis) 

 
 
Dane respondenta (proszę wypełnić)  
 
Imię:................................................................. 
 
Nazwisko:........................................................ 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z art. 13 
ust. 1 i 2 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
str. 1 z późn. zm.)(„RODO”), w celu weryfikacji 
poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji 
społecznych dotyczących Barlineckiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok. 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną 
usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 
dotyczących Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 
2020 rok. 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 


