KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020

Dane osoby głosującej

Dane osoby głosującej

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………...………………………………………..
Miejscowość:

………………….…………………………………………………..……………..……………

gmina: ……………………………………….…………………………...

PESEL
Oddaję swój głos na projekt pn.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane powyżej są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Administratorem Państwa Danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Pełna treść klauzuli
informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.powiattorunski.pl/plik,42965,klauzulainformacyjna.docx. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą.

Data ……………………………………………………… Podpis …………………………………………….………
Objaśnienie:
Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego ziemskiego. Każdy uprawniony ma do dyspozycji dwa głosy: jeden z nich może oddać
na projekt z puli powiatowej, drugi – na projekt z puli lokalnej gminy, w której mieszka. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, którą
wypełnioną należy wrzucić do urny – w godzinach pracy urzędu - znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
pokój 100 lub też przesłać pocztą na adres powyżej. Decyduje data stempla pocztowego. Głosowanie trwa do 4 października 2019 r.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………...………………………………………..
Miejscowość:

………………….…………………………………………………..……………..……………

gmina: ……………………………………….…………………………...

PESEL
Oddaję swój głos na projekt pn.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane powyżej są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Administratorem Państwa Danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Pełna treść klauzuli
informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.powiattorunski.pl/plik,42965,klauzulainformacyjna.docx. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą.

Data ……………………………………………………… Podpis …………………………………………….………
Objaśnienie:
Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego ziemskiego. Każdy uprawniony ma do dyspozycji dwa głosy: jeden z nich może oddać
na projekt z puli powiatowej, drugi – na projekt z puli lokalnej gminy, w której mieszka. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, którą
wypełnioną należy wrzucić do urny – w godzinach pracy urzędu - znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
pokój 100 lub też przesłać pocztą na adres powyżej. Decyduje data stempla pocztowego. Głosowanie trwa do 4 października 2019 r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020
Dane osoby głosującej

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………...………………………………………..
Miejscowość:

………………….…………………………………………………..……………..……………

gmina: ……………………………………….…………………………...

PESEL
Oddaję swój głos na projekt pn.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane powyżej są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Administratorem Państwa Danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Pełna treść klauzuli
informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.powiattorunski.pl/plik,42965,klauzulainformacyjna.docx. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą.

Data ……………………………………………………… Podpis …………………………………………….………
Objaśnienie:
Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego ziemskiego. Każdy uprawniony ma do dyspozycji dwa głosy: jeden z nich może oddać
na projekt z puli powiatowej, drugi – na projekt z puli lokalnej gminy, w której mieszka. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, którą
wypełnioną należy wrzucić do urny – w godzinach pracy urzędu - znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
pokój 100 lub też przesłać pocztą na adres powyżej. Decyduje data stempla pocztowego. Głosowanie trwa do 4 października 2019 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

na projekty w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020
Dane osoby głosującej

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………...………………………………………..
Miejscowość:

………………….…………………………………………………..……………..……………

gmina: ……………………………………….…………………………...

PESEL
Oddaję swój głos na projekt pn.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane powyżej są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Administratorem Państwa Danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Pełna treść klauzuli
informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.powiattorunski.pl/plik,42965,klauzulainformacyjna.docx. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą.

Data ……………………………………………………… Podpis …………………………………………….………
Objaśnienie:
Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego ziemskiego. Każdy uprawniony ma do dyspozycji dwa głosy: jeden z nich może oddać
na projekt z puli powiatowej, drugi – na projekt z puli lokalnej gminy, w której mieszka. Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, którą
wypełnioną należy wrzucić do urny – w godzinach pracy urzędu - znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
pokój 100 lub też przesłać pocztą na adres powyżej. Decyduje data stempla pocztowego. Głosowanie trwa do 4 października 2019 r.

