Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 339/21
Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 30 marca 2021 r.

BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Karta do głosowania
WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
KOD ZADANIA
M

Z

A

2

NAZWA ZADANIA
3

MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ - WSPARCIE SZKÓŁEK I KLUBÓW
SIATKARSKICH Z SUBREGIONU MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
IMIĘ

PESEL

NAZWISKO

POWIAT ZAMIESZKANIA – NALEŻY WYBRAĆ JEDEN WŁAŚCIWY WSTAWIAJĄC ZNAK „X”
Subregion
Kraków

Subregion
Krakowski Obszar
Metropolitarny

Subregion
Małopolska
Zachodnia

Subregion
Podhalański

☐ m. Kraków

☐ krakowski (bez
m. Kraków)
☐ miechowski

☐ chrzanowski

☐ myślenicki

☐ gorlicki

☐ bocheński

☐ olkuski

☐ nowotarski

☐ limanowski

☐ brzeski

☐ oświęcimski

☐ suski

☐ wadowicki

☐ nowosądecki
(bez m. Nowy
Sącz)
☐ m. Nowy Sącz

☐ dąbrowski

☐ tatrzański

☐ proszowicki
☐ wielicki

Subregion
Sądecki

Subregion
Tarnowski

☐ tarnowski
(bez m. Tarnów)
☐ m. Tarnów

ADRES E-MAIL*:
OŚWIADCZENIE
✓ Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
✓
✓

poprzez fakt bycia mieszkańcem subregionu Województwa Małopolskiego, którego dotyczy zadanie, na które oddałem/łam głos oraz
że ukończyłem/łam 16 lat.
Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie na karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i akceptuję jego treść.

PODPIS GŁOSUJĄCEGO:
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Województwo
Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji
o działaniach podejmowanych w związku z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego oraz przeprowadzenia procedury
głosowania w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego zgodnie z uchwała nr VII/75/19 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Jednocześnie informuje
się, że treść obowiązku informacyjnego została zamieszczona na stronie www.bo.malopolska.pl oraz na urnach do głosowania.

PODPIS GŁOSUJĄCEGO:

Aby głos został uznany za ważny należy podpisać oba oświadczenia

*

Pole nieobowiązkowe

Ankieta informacyjna:
To pole jest nieobowiązkowe, ale prosimy o jego wypełnienie do celów statystycznych i ewaluacyjnych.

Skąd Pan/Pani dowiedziała się o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego?
Proszę zaznaczyć pola, które Pani/Pana dotyczą (możliwa więcej niż jedna odpowiedź).
☐ Ze strony internetowej www.bo.malopolska.pl

☐ Ze strony internetowej www.malopolska.pl

☐ Z internetowych portali informacyjnych

☐ Z mediów społecznościowych (Np.: Facebook, Twitter)

☐ Z radia

☐ Z prasy

☐ Z citylight, plakatów

☐ Z mojego urzędu: gminy, miasta, powiatu

☐ Od znajomych, rodziny

☐ Inne, jakie? .………………………………………

☐ Z komunikacji publicznej (Automaty Biletowe, Koleje Małopolskie)

Informacja o zasadach głosowania:
1. Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i
mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.
2. Głosować można poprzez:
• elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl,
• wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urn zlokalizowanych w punktach głosowania
ustalonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
• korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa
22, 31-156 Kraków, Agend Zamiejscowych w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie
(al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu
(al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ).
W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po
terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę
do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą
(osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem
danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.
4. Mieszkaniec może oddać jeden głos wybierając jedno zadanie z zadań z subregionu, w którym mieszka.
5. 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 Budżetu
Obywatelskiego będą niszczone.

Aby głos był ważny należy:
1. Zagłosować od dnia 14 maja 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania
uznane będą za nieważne.
2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego.
3. Wpisać na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podać numer
PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania.
4. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia.
5. Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka. (Subregion Tarnowski - m. Tarnów oraz powiaty:
bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski; Subregion Sądecki - m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski,
nowosądecki; Subregionu Podhalański - powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański; Subregion Małopolska
Zachodnia - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki; Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki [bez m. Kraków]; Subregion miasto Kraków).
6. Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania. W przypadku wypełnienia więcej niż
jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez daną
osobę głosy uznaje się za nieważne.
7. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za
nieważny.

