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Głosowac możesz:
lntarnctow§ u a p§m§§ą §y§t§m§ obsługi §udżetu §bywatelski*go F*gc§<a

d§§tępn§§§ na b§ww,m§j §rni§§tc, p }ock"eu

§ezpośredm§n po ckazan!u dokurfientu tożsamo§ci
xe zdjęe iem i numerem PESEL w punke ie Urzędu Mixgta F*ce $cx

pray tr§. Misjonarskiej 22 iCentrum §nganizaeji Poxarządowy*h}"
Punkt c;ynny od pe niedziałku do piątku \ry §§dui§§ch 7:3* - 1§:§§
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U'&§A§V §Ł§§§VI|AN§A:

od 2§ września do 11 października głosnwac rnoże każdy
ł,nieszkaniec płocka, niexależnie od wieku,

mnżna głoscwać tylko raz, addająe rnax. Z głcsy:
na jeden projekt z llsty ogńlnomie,iskie"i

ł,'--ina.i*denprojekt:listyosl*dlawQj,1/ł'..li.i.,,
!,:,.ł,.-!,:|,,,r,,,!,,.łr,)ź:.,!,,,r),,rj',d,"|i,..::_. ł,t,.,7r',:.' rl,,|",_. ;Ź:;',re.+

Jłosnwae mnżnx tylko raz ua p§rn§§ą.!edn*j z dostępnych fnnm
głosołvania,

głosować rnożna na pnojekt z dowg|negc *siedla"

F§§MY §&§§§WAM!&:

Punkt czynny od poniedzia*ku dCI piątku w gcdzinacłi 7:§0 - ?&:§§.

'0scily uprav*nione Cc glesowania, kiórl nie *krńcz,vty 1E la,| mls;ą r:lkazal się waiila ]§§ltyinaclą s:keinąlriew*Cem
,,1., t 7,." 1 6,.Jłlj;I a|:t,,r ,rz ,r, iF;F' ,J,: ;: , ł., d, i ,. ,'.. ,l 'j 
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- u§ ps,ns§ą §y§t§m{", *bs*ugi §udŻetu §bywate|skiegn
d ostępneg 0 na www"rn*jen,liasts"plO§k-§tI

liu - po okaganiu dnkumentu tgżsaffleśeize l
PE§EL w punkci€ Urzędu Miasta P*ceka przy
,skiej 

22 {0entrum 0rga*ixaeji Foxarxąd§wyś


