KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE W RAMACH CHRZANOWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2019
dla mieszkańców gminy Chrzanów, którzy do dnia 1.03.2019 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, korzystając tylko z jednego sposobu głosowania.
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 1.03.2019 r. ukończył 16 lat,
d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie podpisu na rewersie karty.
3. Lista zadań
Tytuł zadania

Koszt
brutto zł

Wybór

Tytuł zadania

Koszt
brutto zł

1. Doposażenie terenów zielonych w urządzenia
siłowni

14 268,00

12. Gramy w szachy – Chrzanowskie
Czwartki Szachowe

52 000,00

2. Zagospodarowanie terenu placu przy OSP
w Chrzanowie na stanowiska symulacji
wypadku drogowego

61 000,00

13. Budowa energooszczędnego oświetlenia
bieżni oraz boiska tartanowego przy Szkole
Podstawowej nr 8 w Chrzanowie

99 000,00

3. Wybieg dla psów „Chrzanowski PSIstanek”

74 560,64

14. Rolkowisko przy ul. Sikorskiego

73 975,00

4. Chrzanów dla biznesu

90 500,00

15. Lokomotywa Cup 2019 – rocznik 2006.
Ogólnopolski turniej dla młodzików

17 400,00

5. Streetball na Trójce - wykonanie boiska do
koszykówki ulicznej przy SP3 w Chrzanowie

19 666,60

16. Chrzanowski Bulodrom – budowa boiska
do gry w bule (Petanka)

22 900,00

6. Klub Aktywnych Rodziców

23 890,00

17. Zakup nowych słupków startowych na
Krytą Pływalnię w Chrzanowie

42 495,00

7. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Balinie

67 000,00

18. Modernizacja placu zabaw przy
Przedszkolu Samorządowym im. Św.
Franciszka – patrona ekologów w Balinie

50 000,00

8. Doposażenie gminnego obiektu sportowego
w Balinie

29 478,76

19. Nowe nagłośnienie dla Hali
Widowiskowo-Sportowej w Chrzanowie

51 000,00

9. Modernizacja i remont Gminnego Boiska
w Pogorzycach

100 000,00

20. Budowa boiska do piłki nożnej przy
placu zabaw os. Stara Huta

80 000,00

10. Zachęćmy dzieci do higienicznego życia
oraz zredukujmy stres związany z toaletami
szkolnymi - doposażenie łazienek w Szkole
Podstawowej nr 10

52 000,00

21. Zielony Chrzanów - wędrujące ogrody

16 000,00

11. Wiata rowerowa przy dworcu PKP
w Chrzanowie

40 000,00

22. Chrzanów wzorem dla innych miast,
otwarty na niepełnosprawnych intelektualnie

48 200,00

4. Dane osoby głosującej:
Imię i nazwisko

…………………………………
miejscowość, data
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PESEL

……………………………………
podpis

Wybór

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 ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. r. poz. 1000 ze zm.)
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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