
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 138/2015  

Burmistrza Miasta Mława 

z dnia 05.10.2015r.  

 

 

 

Formularz ankiety do głosowania w konsultacjach  

w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 
 

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Mława, posiadający w dniu  

przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Mława. 

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać jeden projekt (zadanie) z poniższej listy 

poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, wpisać czytelnie 

swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie. 

Zasady głosowania: 

- głosujący wybiera jeden projekt (zadanie) z poniższej listy, 

- można tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 

 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

- na karcie nie wybrano żadnego projektu (zadania) lub wybrano więcej niż jeden projekt 

(zadanie), 

- mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu, 

- imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne, 

- numer PESEL jest niepoprawny, 

 

LP. NAZWA PROJEKTU 

SZACUNKOWY 

ZWERYFIKOWA

NY KOSZT* 

WYBÓR 

1. Rozszerzenie  parku Street Workout 75 000,00  

2. Street Workout Park 90 000,00  

3. Trójkąt Mariacki 120 000,00  

4. 
Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku - mini 

ścieżka zdrowia 

95 000,00  

5. "Zdrowo-fizycznie Osiedle" - Street Workout 60 000,00  

6. 
Uruchomienie dodatkowych połączeń Mławskiej 

Komunikacji Miejskiej 

40 301,57  

7. Budowa oświetlenia ulicznego 15 000,00  

8. 
Budowa parkingu przy ZPO Nr 2 w Mławie  

ul Graniczna 39 

250 000,00  

9. Budowa placu zabaw na terenie MOSiR 300 000,00  

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

w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.  

Dane glosującego (proszę wypełnić) 

 

Imię:………………………… 

Nazwisko:…………………… 

PESEL:……………………… 

 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182 ze zm.)  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji 

poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.  
 

 

Data i podpis 

 

……………………………………………………… 

Po dokonanej weryfikacji dane ulegną zniszczeniu. 
 


