
 
ANKIETA dla mieszkańców Domaniewa i Domaniewka:  

uruchomienie bezpłatnych kursów autobusowych do lokalu wyborczego  
w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego w niedzielę 25 maja 2014 roku 

 
Szanowni Państwo,  

Pragnąc ułatwić dojazd mieszkańców kilku sołectw Gminy Brwinów do lokali wyborczych, 
zdecydowałem o uruchomieniu bezpłatnych autobusów w dniu głosowania do Parlamentu 
Europejskiego VIII kadencji, które odbędzie się w niedzielę 25 maja 2014 roku. Autobusy będą 
dowoziły mieszkańców Biskupic, Czubina, Domaniewa, Domaniewka, Falęcina, Grudowa, Kotowic, 
Koszajca, Krosny i Milęcina do właściwych lokali wyborczych. Chcąc określić Państwa 
zainteresowanie oraz zapewnić odpowiednią wielkość autobusów, zwracam się do Państwa z prośbą  
o wypełnienie poniższej ankiety.  

Mam nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie ułatwi Państwu wzięcie udziału  
w wyborach i pozwoli skorzystać z przysługującego prawa głosu.  
 

Burmistrz Gminy Brwinów 
/-/ Arkadiusz Kosiński 

 
KURSY BEZPŁATNYCH AUTOBUSÓW 

 
 

 
Proszę o postawienie znaku X przy wybranych odpowiedziach 
 
1.   Czy są Państwo zainteresowani dojazdem bezpłatnym autobusem do lokalu wyborczego w OSP  
w Mosznie w niedzielę 25 maja 2014 r.? 
 

 tak    nie mam zdania   nie 
 

2. Jeśli w pytaniu nr 1 zaznaczyli Państwo odpowiedź „tak”, proszę o podanie,  
ile osób uprawnionych do głosowania z Państwa gospodarstwa domowego jest zainteresowanych 
skorzystaniem z bezpłatnego dojazdu do lokalu wyborczego? 
 

 jedna    dwie   trzy   cztery   więcej niż cztery 
 

3.   Jeśli zdecydowaliby się Państwo na skorzystanie z przejazdu, to który kurs by Państwo wybrali?  
 

  kurs południowy     kurs popołudniowy 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Brwinów – organizatora badania ankietowego 
dotyczącego uruchomienia dodatkowego kursu autobusowego w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego dnia 25 maja 
2014 roku - stosownie do art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). 
 
 
……………………….  ………………………………………       …………………………………... 

(data)    (czytelny podpis)    (adres zamieszkania) 
 
 
Formularze zbierane będą do 30 kwietnia 2014 roku. Wypełnione ankiety można zostawić u sołtysów  
oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w godzinach pracy 
Urzędu (pon. 8.00-18.00, wt-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-14.00).  

 
DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!  

Lp Przystanki kurs 
południowy 

kurs 
popołudniowy 

1 Domaniew (sklep) 13:20 19:20 

2 Domaniew II 
(Domaniewek) 

13:21 19:21 

3 Moszna OSP 13:23 19:23 

Powrót  kurs 
południowy 

kurs 
popołudniowy 

Moszna OSP 13:40 19:40 

Domaniew (sklep) 13:42 19:42 

Domaniew II 
(Domaniewek) 

13:43 19:43 


