
 

 

                                                                              

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Prosimy o wybranie z niżej zamieszczonej listy nie więcej niż jednego zadania w każdej 

kategorii, które ma być zrealizowane w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. 
Wyboru należy dokonać poprzez postawienie znaku „X” w ostatniej kolumnie po prawej 

stronie (Wybór (znak „X”)). Głos  traktuje się jako nieważny, gdy głosujący: 

1) nie zaznaczy żadnego zadania, 

2) zaznaczy więcej niż 1 zadanie w danej kategorii, 

3) nie poda wymaganych danych osobowych, 

4) wypełni więcej niż jedną kartę, 

5) nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

6) nie złoży wymaganego podpisu na karcie, 

7) nie dołączy zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu -  

            w przypadku osób małoletnich. 
 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

  

 PESEL:  

 

 

KATEGORIA KULTURA I EDUKACJA 

LP. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

SZACUNKOWY 

WYBÓR 

(ZNAK „X”) 

1 

„Nie-dopalaczom i narkotykom”  Warsztaty profilaktyczno-

artystyczne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej Marek. 

Przeciwdziałanie narkomanii i zażywaniu dopalaczy. 

79.384 zł  

2 
Cykl koncertów letnich „Zaczarowany świat muzyki”. Zakup 

plenerowej sceny koncertowej 
150.000 zł  

KATEGORIA SPORT I TURYSTYKA 

LP. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

SZACUNKOWY 

WYBÓR 

(ZNAK „X”) 

1 
Poznajmy się z sąsiadami.  Dwuetapowe, sąsiedzkie, 

międzypokoleniowe spotkanie integracyjne. 
37.000 zł  

2 
Budowa na tyłach „Kwitnącego Osiedla” ogólnodostępnego 

miejsca do organizacji sąsiedzkich ognisk lub grilla 
130.000 zł  

3 Street Workout & Crossfit – trening siłowy pod chmurką 90.800 zł  

4 Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Markach 65.000 zł  

5 
Zajęcia korekcyjne (korygujące wady postawy) dla dzieci – 

organizacja tych zajęć w szkołach Mareckich 
40.000 zł  

 

 

           



 

 

KATEGORIA INFRASTRUKTURA DROGOWA 

LP. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

SZACUNKOWY 

WYBÓR 

(ZNAK „X”) 

1 
Miejsca parkingowe – przy Wspólnej – na wspólnym 

stadionie 
78.000 zł  

2 
Stojaki rowerowe dla klientów Targowiska Miejskiego przy 

ul. Ignacego Jana Paderewskiego i Malinowej 
15.000 zł  

3 Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w ul. Żółkiewskiego 150.000 zł  

4 
Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika przy ul. 

Okólnej oraz doświetlenie trzech przejść dla pieszych 
123.000 zł  

5 Wykonanie projektu budowy ul. Jagiełły 30.000 zł  

6 Wykonanie projektu budowy ul. Dolnej 30.000 zł  

 

KATEGORIA INNE 

LP. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

SZACUNKOWY 

WYBÓR 

(ZNAK „X”) 

1 Budowa publicznej, ogólnodostępnej toalety w Markach 148.800 zł  

2 
Ogród zmysłów – strefa relaksu u zbiegu ulic Sowińskiego i 

Stawowej 
53.500 zł  

3 
Marki w kwiatach – urządzenie zieleni na mareckich 

skwerach (Marki, Zieleniec, Struga) 
57.500 zł  

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Marek. 

 

Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Burmistrza Miasta Marki w celu realizacji Mareckiego Budżet Obywatelskiego1). 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu, są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym.  

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie 

dostępnych Miastu Marki rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) 

odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych 

oświadczeń. 

 

....................................................................................................... 

Podpis głosującego 

 

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na 

udział osoby małoletniej w głosowaniu stanowiącą załącznik do karty do głosowania 

                                                           
1) Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Marki, al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki. Dane osobowe przetwarzane są 
wyłącznie w celu realizacji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której 
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie. 
 


