ZARZĄDZENIE NR 70/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami
osiedla Łochów dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu
partycypacyjnego na rok 2019 zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór karty do głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów
dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019.
2. Wzór karty stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 70/2018
Burmistrza Łochowa z dnia 01.10.2018 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2019
Aby oddać ważny głos należy:
z zamieszczonej poniżej listy projektów w poszczególnych kategoriach, zaznaczyć jeden
projekt w każdej kategorii, który ma być zrealizowany w ramach Budżetu
Partycypacyjnego na 2019 r.
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 projektu lub żadnego projektu w danej kategorii,
2) zaznaczy więcej niż 1 projekt w danej kategorii,
3) nie poda danych osobowych, pozwalających na stwierdzenie ważności głosu,
4) wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania,
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 (powyżej 16 roku życia).
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………….
PESEL

KATEGORIA: projekty inwestycyjne
Lp. Nazwa projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu
zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie
Montaż tablic informacyjnych
z nazwami ulic w centrum Łochowa
Wykonanie placu zabaw (ul. Nowowiejska 2)
Zagospodarowanie placu zabaw (ul. Topolowa)
Modernizacja placu zabaw na osiedlu
„Węgrowska” w Łochowie
Wykonanie części ulicy przy bloku
(ul. M. Konopnickiej 6)

KOSZT
SZACUNKOWY

WYBÓR
(ZNAK ,,X”)

20 000,00 zł
32 000,00 zł
40 000,00 zł
50 000,00 zł
90 000,00 zł
95 000,00 zł

KATEGORIA: projekty społeczne
Lp. Nazwa projektu
1.
2.

„Znajdź pomysł na siebie” Kino plenerowe i
koncert (ul. Wyspiańskiego 18)
Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia
Dziecka (ul. Fabryczna)
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6 000,00 zł

WYBÓR
(ZNAK ,,X”)

9 000,00 zł
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że jestem mieszkańcem osiedla Łochów (mieszkaniec osiedla Łochów – osoba zameldowana na
terenie Miasta Łochów).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1 119/1) RODO przez Gminę
Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów wyłącznie w celu
przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. Oświadczam, iż wszystkie
informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

.....................................................................
(podpis głosującego)
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO
Należy wypełnić w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią:
Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej
(imię
i
nazwisko):
…………….………………………………………………………………
i wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Partycypacyjnego
na 2019 r., w tym na przetwarzanie jej/jego danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu.
……………………………………
(podpis opiekuna prawnego)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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
informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Łochów, reprezentowana przez
Burmistrza Łochowa, z siedzibą: Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, tel. 25 643 78 00
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) –
Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można
kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia
głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. Dane będą przechowywane zgodnie z wymogami
przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt, zgodnie z Ustawą o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.
Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych jest dobrowolne lecz niezbędne do
udziału w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym oraz o przysługującym mi prawu kontroli treści danych,
ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Jestem świadomy(-ma), że wycofanie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości
udziału w głosowaniu.
Zostałem (-am) poinformowany (-a) o możliwości złożenia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Gminę Łochów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych w
Urzędzie Miejskim w Łochowie rejestrów, ewidencji lub innych danych.
Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i
składania nieprawdziwych oświadczeń.

.....................................................................
(podpis głosującego)
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