Załącznik nr 1
do Regulaminu Budżetu Partycypacyjnego
Gminy Góra Kalwaria

Karta do głosowania
na projekty do Budżetu Partycypacyjnego
Gminy Góra Kalwaria na rok 2020
UWAGA! Kartę należy wypełnić w sposób czytelny. Dopuszczalne jest dokonanie wyboru projektów
do łącznej wartości Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 – 400 000 (czterysta tysięcy )
złotych

Dane obowiązkowe:
Imię i nazwisko
ulica

Adres zamieszkania

nr domu

nr mieszkania

–

kod pocztowy

poczta

Oddaję swój głos na następujące projekty:

(stawiamy znak X przy wybranych projektach)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa projektu

Wartość
projektu (zł)

Teren aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze
Kalwarii
Budowa oświetlenie boiska piłkarskiego i tenisowego w
Baniosze
Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu (od
ul. Szkolnej do dz. 97/5)
Bezpieczna wieś – zakup sprzętu ratowniczego do OSP w
Baniosze
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czachówku

150 000

Dom Sąsiedzki Wisełka w Górze Kalwarii

150 000

Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Linin

24 546

Rozbudowa i doposażenie sołeckiego placu zabaw w
Tomicach (działka sołecka)

50 000

1

150 000
55 000
36 900
34 991

Miejsce na
postawienie znaku
X

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Budowa oświetlenia na skarpie wiślanej w Górze Kalwarii
oraz wyposażenie w mała infrastrukturę
Utworzenie strefy rekreacyjno- wypoczynkowej w
sołectwie Łubna („Dla każdego coś fajnego, dla dużego i
małego”)
Modernizujemy lokalne strażnice OSP
(Czaplinek, Czaplin, Cendrowice)
Mini park rozrywki dla dzieci i młodzieży w Czachówku

150 000

Soboty z filharmonią

15 000

Bezpieczna gmina, bezpieczna wieś
Dron i hełmy ratownicze dla OSP Wojciechowice
Rodzinnie i sportowo – piknik w Czachówku

50 000

Doposażenie OSP w Pęcławiu

49 810

Mama jest tylko jedna

50 000

88 000

150 000
89 577

7 000

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Gminy Góra
Kalwaria w celu realizacji Budżetu Partycypacyjnego Gminy Góra Kalwaria rok 2020.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie
Gminy Góra Kalwaria są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy(-ma)
możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów,
ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z
podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

...........................................................................................
Podpis głosującego

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Góra Kalwaria dane
kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, tel. (22) 22
727 34 12, e-mail: umig@gorakalwaria.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@gorakalwaria.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1)
będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a 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) w celu przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego
2)
mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu i będą przechowywane nie
dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji – jednolitego rzeczowego wykazu akt
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
3)
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia
przetwarzania przenoszenia danych;
4)
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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