ZARZĄDZENIE NR 197/2021
BURMISTRZA BYTOWA
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania dla mieszkańców
gminy Bytów na zadania zgłoszone do projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów
w 2022 r.” z określeniem sposobu głosowania i ważności głosu
Na podstawie § 17 ust. 1 uchwały Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia
31 marca 2021 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
w gminie Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 1615), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 173/2021 Burmistrza Bytowa z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania dla mieszkańców gminy Bytów na zadania zgłoszone
do projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2022 r.” z określeniem sposobu
głosowania i ważności głosu, § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wzór karty do głosowania dla mieszkańców gminy Bytów na zadania zgłoszone do
projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2022 r.” z określeniem sposobu
głosowania i ważności głosu:
1) dla głosowania elektronicznego – wzór karty stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) dla głosowania bezpośredniego – wzór karty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Bytowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
KARTA DO GŁOSOWANIA
do zarządzenia Nr 197/2021
w konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu
Burmistrza Bytowa
pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2022 r.”
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Klauzula informacyjna - Budżet Obywatelski w gminie Bytów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100
Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail: urzad@bytow.com.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie,
ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w gminie
Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
4) Administrator posiada następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwisko rodowe matki oraz trzy ostatnie cyfry z numeru
PESEL.
5) Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych poniżej będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych,
dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy
i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej https://bytow.budzet-obywatelski.org/
DANE GŁOSUJĄCEGO – WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

Imię i nazwisko
Nazwisko rodowe matki
Trzy ostatnie cyfry z numeru PESEL
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego w gminie
Bytów w 2022 r. poprzez fakt bycia mieszkańcem gminy Bytów. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie
na karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym (należy postawić
znak „x” w kratce).
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach
wszelkich działań związanych z budżetem obywatelskim w gminie Bytów na 2022 rok (należy postawić znak
„x” w kratce).
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Imię i nazwisko
Nazwisko rodowe matki
Trzy ostatnie cyfry z numeru PESEL
Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby biorącej udział w głosowaniu w ramach budżetu
obywatelskiego w gminie Bytów w 2022 r. poprzez fakt bycia mieszkańcem gminy Bytów i wyrażam zgodę
na jej udział w głosowaniu. Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym (należy postawić znak „x” w kratce).
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach
wszelkich działań związanych z budżetem obywatelskim w gminie Bytów na 2022 rok (należy postawić znak
„x” w kratce).
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KARTA DO GŁOSOWANIA
Wykaz zgłoszonych zadań:
Nr zadania

Nazwa zadania

1

Budowa oświetlenia w Rzepnicy

2

Doposażenie placu rekreacyjnego przy SP w Gostkowie

3

Rozświetlone Niezabyszewo – zakup i montaż lamp

4

Doposażenie Placu Zabaw przy ul. Naruszewicza

5

Dąbie i Świątkowo, budowa oświetlenia

6

Oświetlenie Makowej, Rumiankowej, Lawendowej, Stary Dworzec

7

Wykonanie oświetlenia na terenie ROD w Bytowie

8

Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I

9

Budowa śmietników półpodziemnych na osiedlu Pochyła

10

Budowa utwardzonego kostką placu postojowego przy świetlicy

11

Zagospodarowanie działki gminnej na cele wypoczynkowe

12

Montaż wiat przystankowych i poprawa estetyki istniejących

13

Skałka wspinaczkowa i inne atrakcje (Jeziorki-plac zabaw)

Wybór
zadania

Informacja o głosowaniu i ważności głosu:
1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosować można wyłącznie osobiście.
3. Każdy mieszkaniec gminy Bytów, może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania
(w wersji papierowej lub elektronicznej).
4. Głosować można na jedno zadanie, stawiając znak „x” w kolumnie „Wybór zadania”.
5. Postawienie znaku „x” przy więcej niż jednym zadaniu albo niepostawienie znaku „x” przy
żadnym zadaniu w kolumnie „Wybór zadania”, powoduje nieważność głosu.
6. W przypadku oddania przez jedną osobę uprawnioną do głosowania dwóch lub więcej kart
do głosowania, karty wypełnione przez tę osobę w głosowaniu bezpośrednim (w wersji
papierowej) będą uznane za nieważne.
7. Za nieważny uznaje się również głos oddany na karcie w formie papierowej, na której dane
osoby głosującej są niekompletne, nieczytelne, błędne, nie poświadczono uprawnień
do udziału w głosowaniu lub nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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Załącznik nr 2
do
zarządzenia
Nr 197/2021
KARTA DO GŁOSOWANIA
Burmistrza Bytowa
w konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu
z
dnia
30 sierpnia 2021 r.
pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2022 r.”
Klauzula informacyjna - Budżet Obywatelski w gminie Bytów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
6) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100
Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail: urzad@bytow.com.pl.
7) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie,
ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów.
8) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w gminie
Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
9) Administrator posiada następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwisko rodowe matki oraz trzy ostatnie cyfry z numeru
PESEL.
10) Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych poniżej będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych,
dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy
i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej https://bytow.budzet-obywatelski.org/
DANE GŁOSUJĄCEGO – WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

Imię i nazwisko
Nazwisko rodowe matki
Trzy ostatnie cyfry z numeru PESEL
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego w gminie
Bytów w 2022 r. poprzez fakt bycia mieszkańcem gminy Bytów. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie
na karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym (należy postawić
znak „x” w kratce).
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach
wszelkich działań związanych z budżetem obywatelskim w gminie Bytów na 2022 rok (należy postawić znak
„x” w kratce).

……………………………
(Miejscowość, dnia)

……………………..……………………….*
(Czytelny podpis mieszkańca gminy Bytów)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia

Imię i nazwisko
Nazwisko rodowe matki
Trzy ostatnie cyfry z numeru PESEL
Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby biorącej udział w głosowaniu w ramach budżetu
obywatelskiego w gminie Bytów w 2022 r. poprzez fakt bycia mieszkańcem gminy Bytów i wyrażam zgodę
na jej udział w głosowaniu. Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym (należy postawić znak „x” w kratce).
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach
wszelkich działań związanych z budżetem obywatelskim w gminie Bytów na 2022 rok (należy postawić znak
„x” w kratce).

……………………………
(Miejscowość, dnia)

……………………..……………………….
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

* W przypadku osoby poniżej 16 roku życia, kartę do głosowania podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
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KARTA DO GŁOSOWANIA
Wykaz zgłoszonych zadań:
Nr zadania

Nazwa zadania

1

Budowa oświetlenia w Rzepnicy

2

Doposażenie placu rekreacyjnego przy SP w Gostkowie

3

Rozświetlone Niezabyszewo – zakup i montaż lamp

4

Doposażenie Placu Zabaw przy ul. Naruszewicza

5

Dąbie i Świątkowo, budowa oświetlenia

6

Oświetlenie Makowej, Rumiankowej, Lawendowej, Stary Dworzec

7

Wykonanie oświetlenia na terenie ROD w Bytowie

8

Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I

9

Budowa śmietników półpodziemnych na osiedlu Pochyła

10

Budowa utwardzonego kostką placu postojowego przy świetlicy

11

Zagospodarowanie działki gminnej na cele wypoczynkowe

12

Montaż wiat przystankowych i poprawa estetyki istniejących

13

Skałka wspinaczkowa i inne atrakcje (Jeziorki-plac zabaw)

Wybór
zadania

Informacja o głosowaniu i ważności głosu:
8. Głosowanie jest jawne.
9. Głosować można wyłącznie osobiście.
10. Każdy mieszkaniec gminy Bytów, może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania
(w wersji papierowej lub elektronicznej).
11. Głosować można na jedno zadanie, stawiając znak „x” w kolumnie „Wybór zadania”.
12. Postawienie znaku „x” przy więcej niż jednym zadaniu albo niepostawienie znaku „x” przy
żadnym zadaniu w kolumnie „Wybór zadania”, powoduje nieważność głosu.
13. W przypadku oddania przez jedną osobę uprawnioną do głosowania dwóch lub więcej kart
do głosowania, karty wypełnione przez tę osobę w głosowaniu bezpośrednim (w wersji
papierowej) będą uznane za nieważne.
14. Za nieważny uznaje się również głos oddany na karcie w formie papierowej, na której dane
osoby głosującej są niekompletne, nieczytelne, błędne, nie poświadczono uprawnień
do udziału w głosowaniu lub nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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