
Załącznik nr 4 

do Zasad i trybu realizacji 

projektu pn. „Opatowski Budżet 

Obywatelski 2020” 

Karta do głosowania 

 w ramach „Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020” 

Imię i nazwisko …........................................................................ ..............................rok urodzenia....................... 

  

Adres zamieszkania …............................................................................. ................................................................ 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

OPATOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 

Prosimy o wybranie jednego, najważniejszego Pani/Pana zdaniem projektu, który powinien zostać zrealizowany 

w ramach budżetu obywatelskiego przez postawienie przy nim znaku X w kolumnie „Wybrana inwestycja”. 

Głosować można tylko na jeden projekt/zadanie.  

W razie wyboru więcej niż jednego projektu/zadania, lub niewybrania żadnego - głos będzie nieważny. 

L.p. Kod projektu/zadania Koszt szacunkowy٭ Wybrana inwestycja 

1.  

BO/1/2020 

Plac zabaw dla dzieci z altaną w Kornacicach 
 

Miejsce realizacji: Kornacice 

(nr działki 193/1) 

34.961,45 zł 

 

2.  

BO/2/2020 
Renowacja placu zabaw przy Przedszkolu 

Publicznym w Opatowie 
 

Miejsce realizacji: Plac przedszkolny,  

ul. Partyzantów 13a  

(nr działki 1766) 

39.483,00 zł 

 

3.  

BO/3/2020 
Budowa chodnika z kostki betonowej łączącego 

ulice Batalionów Chłopskich  

z ulicą Mariana Hejnickiego 
 

Miejsce realizacji: osiedle M. Kopernika II  

w Opatowie  

(nr działki 804/61) 

45.500,00 zł 

 

4.  

BO/4/2020 
Remont zaplecza socjalno – szatniowego budynku 

Opatowskiego Klubu sportowego – niezbędny 

element poprawy bazy sportowej Gminy Opatów 
 

Miejsce realizacji: Stadion OKS, ul. Partyzantów 44 

52.000,00 zł 

 

5.  

BO/5/2020 

Strefa relaksu – Odpoczywaj na wsi 
 

Miejsce realizacji: obszar wiejski Gminy Opatów 

(nr działki 294/2) 

12.280,00 zł 

 

6.  

BO/6/2020 

Ukwiecenie rynku, ciągów komunikacyjnych 

miasta Opatów 
 

Miejsce realizacji: rynek miasta , cztery mosty  

w mieście Opatów 

34.756,00 zł 

 



* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności 

od ostatecznego zakresu inwestycji. 

Głosujący ma prawo wyrazić opinię negatywną na temat jednego zadania z listy zadań. 

Jeśli liczba głosów negatywnych będzie większa niż 50% liczby oddanych na tę inwestycję głosów Komisja 

może zdecydować o nieprzekazywaniu zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 

 

Negatywnie opiniuję projekt nr………………………………………………………………………. 

 

 

1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Opatów oraz do tej pory nie oddałam/oddałem głosu  

w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do 

głosowania przez Administratora danych: Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z siedzibą przy Pl. 

Obrońców Pokoju 34,27-500 Opatów, tel.15 86 81 300, adres e-mail: opatow@umopatow.pl,  

w celu udziału w głosowaniu na „Opatowski Budżet Obywatelski 2020”. 

 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania stanowiących załącznik nr 5 do Zasad Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 

2020. 

 

…............................................................................. 
data i podpis 


