
KARTA DO GŁOSOWANIA 
Budżet Obywatelski Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 

 

Nr  
projektu 

Tytuł projektu Koszt  
projektu 

Przyznane 
punkty 

1/2017 Brodnicka siłownia  na świeżym powietrzu czyli 
outdoor fitness 

42 100,00 zł  

3/2017 Osiedlowy plac zabaw działka nr 1-3070 przy 
ul. Fryderyka Chopina 

116 400,00 zł  

4/2017 Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej 50 000,00 zł  

7/2017 Zadaszenie i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego 
w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy 

465 000,00 zł  

8/2017 Miejsca parkingowe przy ul. Polnej i ul. Jana III 
Sobieskiego 

179 372,34 zł 
wartość zadania przeszacowana 
przez komisję 370 000,00 zł 

 

9/2017 Wielopokoleniowy Plac Rekreacji 140 000,00 zł  

12/2017 Wiata wypoczynkowa na obwodnicy miasta 16 926,00 zł  

14/2017 Renowacja boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Brodnicy 

375 000,00 zł  

15/2017 Integralnia 214 000,00 zł  

16/2017 Miasteczko RD 180 000,00 zł  

 

Nazwisko Imię Numer PESEL Adres zamieszkania 

    

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) podpisując się na niniejszej 
karcie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Brodnicy w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta 
Brodnicy na rok 20181).  
 
 
 
 

       ………….………………………………………….. 
         (podpis mieszkańca) 
 Sposób głosowania: 
Na jednej karcie mieszkaniec może oddać swój głos na nie więcej niż trzy projekty , przy czym do 
rozdysponowania ma od 1-15 punktów na wybrany projekt z ogólnej puli 15 punktów, jakimi dysponuje 
każdy głosujący. 
 
Przykład prawidłowego wypełnienia karty do głosowania: 
 

Głosowanie 

 

10 

 

3 

2 

Łączna liczba punktów 15 
 
1) Administratorem danych jest Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu 
partycypacyjnego Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 
dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w 
procesie. 


