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Wypełnioną kartę do głosowania można wrzucić do urn umieszczonych w siedzibie starostwa  

powiatowego oraz siedzibach gmin lub przesłać e-mailem na adres: glosowanie@wagrowiec.pl   

UWAGA!   KAŻDY GŁOSUJĄCY MOŻE ODDAĆ TYLKO JEDEN GŁOS NA JEDNO 

SPOŚRÓD WSZYSTKICH  PROPONOWANYCH  ZADAŃ 

Zaznaczenie więcej niż jednego zadania oraz złożenie kilku kart czyni głos nieważnym ! 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania i miejsce  

WYBIERAM    

(postawić X) 

1. Przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu (przejazd kolejowy – 

ośrodek zdrowia) 

 

2. Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy 

Wielkiej (przystanek PKS) 

 

3. 
Remont drogi powiatowej odc. Budziejewko – Mieścisko 

 

4. Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 

43) 

 

5. 
Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Wągrowcu wzdłuż parku 600-lecia 

 

6. Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Straszewskiej (skrzyż. z ul. 

ks. Willi i Nawrowskiego) w Wągrowcu 

 

7. Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku SOSW 

w Wągrowcu (przy ul. Janowieckiej 

 

8. Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku 

Kołybek) 

 

9. Zakup dwóch zaawansowanych monitorów i defibrylatorów ratunkowych dla 

ratownictwa medycznego   
 

10. Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej 

(świetlica wiejska) 

 

11. 
Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach 

 

12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od 

Jankowa do Ochodzy „nowe osiedle”   

 

13. 
Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Chawłodnie 

 

14. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. 

dr. woj. 196 – Przysieczyn 

 

 

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

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

 

Oświadczam, że: (właściwe zaznaczyć- postawić  x ) 

□ - jestem pełnoletnim mieszkańcem Powiatu Wągrowieckiego 

Podpis: ................................................................................................................................................................................... 

□ - jestem niepełnoletnim mieszkańcem Powiatu Wągrowieckiego  

Podpis osoby niepełnoletniej ............................................................................................................................................. 

Wymagana zgoda opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 
Jako opiekun prawny wyżej podpisanej osoby niepełnoletniej wyrażam zgodę na jej udział w głosowaniu. 

 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: .............................................................................................................................. 

Podpis opiekuna prawnego: ............................................................................................................................................... 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

RODO), informuję, że: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. 

Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem 

administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: 

powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: 

iodo@iodopila.pl. Więcej na www.bipwagrowiec.pl. 
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