Załącznik 1 do Zarządzenia Nr B.0050.217.2018

KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE W RAMACH CHRZANOWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2018
dla mieszkańców gminy Chrzanów, którzy do dnia 15.06.2018 ukończyli 16 lat.
W celu prawidłowego zagłosowania należy wskazać do realizacji od jednego do trzech zadań z poniższej listy poprzez
postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL,
a także podpisać zawarte na karcie oświadczenia.
Zasady głosowania:
1. W głosowaniu na projekt budżetu obywatelskiego można wziąć udział tylko raz.
2. Zasady ważności głosu - głos uznaje się za ważny, jeżeli głosujący:
a) zaznaczył co najmniej jedno, a maksymalnie trzy pola w kolumnie „Wybór”,
b) w sposób czytelny wypełnił i podpisał kartę oraz podał poprawny numer PESEL,
c) jest mieszkańcem gminy Chrzanów i do dnia 15.06.2018 r. ukończył 16 lat,
d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie podpisu na rewersie karty.
3. Lista zadań
Tytuł zadania

Skrócony opis zadania

1. Otwarte Mistrzostwa
Chrzanowa w futsalu
w kategoriach młodzieżowych

2. Aleja Henryka – Aleją
Biznesu. Chrzanów łącznikiem Krakowa, Katowic
i Oświęcimia. Sukces twojej
firmy jest w Chrzanowie

3. Zakup gorsetów ludowych
haftowanych ręcznie
z przeznaczeniem dla członkiń
Chrzanowskiego
Stowarzyszenia
Folklorystycznego
4. Boisko do gry w piłkę nożną
5. Doposażenie placu zabaw
dla dzieci przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w
Balinie

6. Organizacja konkursu na
projekt pomnika Rotmistrza
Witolda Pileckiego w
Chrzanowie

Zadanie polega na doposażeniu placu zabaw dla dzieci
zlokalizowanego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie.

Projekt dotyczy zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego. Celem projektu jest ogłoszenie i przeprowadzenie
konkursu na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego –
bohatera narodowego, ochotnika do Auschwitz, człowieka, który jest
wyjątkowym wzorem postawy patriotycznej. Pomnik Rotmistrza
Pileckiego na koniu ma być wyrazem pamięci społeczeństwa
o najwybitniejszych Polakach, wzorem patriotycznej postawy oraz
wizytówką miasta Chrzanowa i Polski dla obcokrajowców
udających się do Auschwitz.

4. Dane osoby głosującej:
Imię i nazwisko

…………………………………
miejscowość, data
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Koszt brutto

Projekt ma na celu organizację cyklu turniejów Otwartych
Mistrzostw Chrzanowa w futsalu w kategoriach młodzieżowych
w celu popularyzacji futsalu na terenie Gminy Chrzanów,
możliwości aktywnego spędzenia czasu wśród młodzieży oraz
konfrontacji z zespołami z innych części kraju.
Ożywienie biznesowe centrum miasta – stworzenie Alei Biznesu.
Chrzanów pozwoli przedsiębiorcom działać taniej i efektywniej na
terenie łącznie Krakowa, Katowic, Oświęcimia. Przyciągnięcie
inwestorów i firm z okolicznych miast. Zainteresowanie
przedsiębiorców ceniących sobie rozwój niższymi kosztami,
mniejszą konkurencję, wykwalifikowany i tańszy personel oraz
istniejącą infrastrukturę starego miasta. Szansa dla firm - siedziba
w centrum miasta! Promocja Chrzanowa jako idealnego miejsca dla
biznesu ze strategicznym położeniem i dojazdem oraz w porównaniu
z rynkami dużych miast – brakiem konkurencji. Dla mieszkańców –
więcej ciekawych miejsc pracy.
Zakup gorsetów ludowych haftowanych ręcznie. Motyw haftu na
gorsetach ma być odwzorowany z gorsetów, jakie nosiły nasze
babcie i prababcie w naszej najbliższej okolicy. Gorsety mają być
noszone przez członkinie Chrzanowskiego Stowarzyszenia
Folklorystycznego, działającego w Gminie Chrzanów z sołectw
Balin, Luszowice, Płaza, Pogorzyce.
Budowa trawiastego boiska do piłki nożnej przy placu zabaw
- os. Stara Huta.

Wybór

15 700,00 zł

60 000,00 zł

13 500,00 zł

62 841,06 zł

47 000,00 zł

64 000,00 zł

PESEL

……………………………………
podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Głosując na zadania Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego wyrażam jednocześnie zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procedowania Chrzanowskiego Budżetu
Obywatelskiego, zgodnie z 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)
Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
jest Burmistrz Miasta Chrzanowa, tel.: 32 75 85 152, adres e-mail: sekretariat@chrzanow.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia głosowania na
zweryfikowane pozytywnie zadania zgłoszone przez mieszkańców Gminy Chrzanów do
Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ujęcia
Pani/Pana głosu w wynikach głosowania.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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