Załącznik do Zarządzenia Nr
Marszałka Województwa Łódzkiego
Data urodzenia musi
byćr. podana
z dnia …………………….
2022
w formacie DD-MM-RRRR.

Format karty (A4, A5) nie jest
istotny – najważniejsze, aby
zawierała wszystkie elementy
zawarte w szarym polu (wzorze
karty)

Na dzień oddania głosu (sekcja D)
osoba głosująca musi mieć
ukończone 18 lat

wzór karty

KARTA DO GŁOSOWANIA

BUDŻET OBYWATELSKI „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2023 ROK
Zapis musi być czytelny

A. DANE GŁOSUJĄCEGO

JAN NOWAK
3 0 1 0 1 9 9 2
M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

IMIĘ I NAZWISKO GŁOSUJĄCEGO
(drukowanymi literami)
DATA URODZENIA (DD-MM-RRRR)
POWIAT ZAMIESZKANIA
Powiat zamieszkania powinien
B.
odpowiadać puli powiatowej projektu
zadania, na który oddano głos
PULA
Na projekt zadania powiatowego
głosować
mogą tylko mieszkańcy tych
WOJEWÓDZKA
powiatów, w których głosowanie na
projekty powiatowe jest
POWIATOWA
przeprowadzane!

WYBRANE PROJEKTY ZADAŃ
KOD PROJEKTU ZADANIA
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jan.nowak@domena.com
D. OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO
Oświadczam, że: jestem mieszkańcem województwa łódzkiego; wszystkie podane w karcie do głosowania informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 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
Głos
można oddać
tylko nakarcie
1 projekt
zadania
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”)
podpisując
się na niniejszej
do głosowania
Podaniedoadresu
e-mail
przyjmuję
wiadomości,
iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd
Województwa
Łódzkiego
z siedzibą
w Łodzi,
wojewódzkiego
oraz
jeden projekt
zadania
al. Piłsudskiego
8, 90-051 Łódź; 2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@lodzkie.pl;
3)(jeżeli
moje dane
osobowe będą
powiatowego
dotyczy).
jest dobrowolne
przetwarzane w celu wybrania projektów zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na podstawie: a) art.
6 ust.1 lit. e) RODO w związku z art. 10a ustawy o samorządzie województwa (imię, nazwisko,
urodzenia,
powiat).1Podanie
Należydata
podać
przynajmniej
kod! tych
danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością głosu, b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody (adres email). Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości
udziałunie
w ankiecie
ewaluacyjnej.
Zgoda na
W tym miejscu
mogą pojawić
się skreślenia,
przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
poprawki, dopiski. Nie można stosować korektora.
zgody przed jej cofnięciem. 4) odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi
informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony
do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; 5) dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników głosowania; 6) posiadam prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na
zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e) RODO. 7) posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam,
iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

PODPIS GŁOSUJĄCEGO

24.08.2022

ODDANIA
GŁOSU
PodpisDATA
na karcie
składa
osoba,
której dane zostały
wyszczególnione
w sekcji A karty rozumie się pola sekcji A oraz D.
UWAGA: Przez pola obowiązkowe

wzór karty

Głos powinien być
oddany nie wcześniej niż
22 sierpnia i nie później
niż 9 września 2022 r.

wzór karty

wzór karty

C. ADRES E-MAIL
pole nieobowiązkowe (w celu wzięcia udziału w ankiecie ewaluacyjnej)

ZASADY GŁOSOWANIA

Druga strona karty pn.
ZASADY GŁOSOWANIA
nie musi być drukowana!

Zasady głosowania nie są integralną częścią KARTY DO GŁOSOWANIA BUDŻET OBYWATELSKI „ŁÓDZKIE
NA PLUS” NA 2023 ROK i nie muszą być wydrukowane razem z kartą do głosowania i razem z nią wrzucone
do urny. Wydrukowanie tych zasad na drugiej stronie karty do głosowania nie unieważnia głosu.





Głosować można tylko jeden raz poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w jednym
z wyznaczonych punktów do głosowania (lista punktów dostępna jest na stronie www.bo.lodzkie.pl);
Głosujący może wybrać jeden projekt zadania wojewódzkiego oraz jeden projekt zadania
powiatowego;
Na projekt zadania powiatowego mogą głosować jedynie mieszkańcy powiatu, do którego puli został
zgłoszony projekt zadania;
Mieszkańcy powiatów, w których na mocy § 24 ust. 6 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
budżetu
obywatelskiego
głosowania
Głosujący
może
wrzucić do urny
TYLKO w ramach budżetu
obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023jedną
rok nie
przeprowadza
się, mogą wziąć udział jedynie
kartę
do głosowania.
w głosowaniu na projekty zadań wojewódzkich.
Jeśli wypełni dwie bądź więcej kart –

wszystkie oddane przez niego głosy będą
Głos uznaje się za nieważny, gdy:
nieważne!
 oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
 karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do wpisania kodu
projektu zadania;
 karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego projektu zadania;
 karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego projektu zadania wojewódzkiego lub więcej
niż jednego projektu zadania powiatowego;
 jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
 nie zostały wypełnione wszystkie pola obowiązkowe karty do głosowania;
 oddany został przez osobę, która w dniu głosowania nie ukończyła 18 lat.

Ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania wraz z kodami i informacjami na ich
temat jest dostępny na stronie: www.bo.lodzkie.pl.
Prosimy o podanie adresu e-mail, w celu wzięcia udziału w ewaluacji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE
NA PLUS” na 2023 rok.

Obowiązujące symbole pul:
W – WOJEWÓDZKA

ERW – POWIAT RAWSKI

EBE – POWIAT BEŁCHATOWSKI

ESI – POWIAT SIERADZKI

ELA – POWIAT ŁASKI

ETM – POWIAT TOMASZOWSKI

ELC – POWIAT ŁOWICKI

EZD – POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

EPA – POWIAT PABIANICKI

EZG – POWIAT ZGIERSKI

EPI – POWIAT PIOTRKOWSKI

EPO – MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

POUCZENIE
Podpis w sekcji D karty do głosowania składa w swoim imieniu wyłącznie osoba głosująca, której dane
wyszczególnione zostały w sekcji A.

