Załącznik nr 3 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap

KARTA DO GŁOSOWANIA

na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2022
Kwota ogółem budżetu obywatelskiego w Gminie Gołdap przewidziana na 2022 rok

150 000,00 zł

Kwota budżetu obywatelskiego przewidziana na projekty na terenie miejskim

100 500,00 zł

Kwota budżetu obywatelskiego przewidziana na projekty na terenie wiejskim

49 500,00 zł

Prosimy o wybranie 1 projektu przez wstawienie znaku ,,X” w kolumnie ,,Wybór”.
Wybrać można tylko jeden projekt z dwóch umieszczonych poniżej list.
Kartę należy osobiście uzupełnić i oddać
w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi okazując dokument
potwierdzający tożsamość
Projekty do realizacji na terenie miejskim Gminy Gołdap
LP

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Szacunkowy koszt 1)

Wybór

Szacunkowy koszt 1)

Wybór

Projekty do realizacji na terenie wiejskim Gminy Gołdap
LP

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności
od ostatecznego zakresu inwestycji.
1)

Imię i nazwisko: ….............................................................................................................................
Adres zamieszkania: ….................................................................................................................…

Zapoznałem/am się z dostępną poniżej klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
uchwały nr XXVI/219/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap dotyczących budżetu obywatelskiego.
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w Urzędzie Miejskim w Gołdapi poprzez, e-mail: iod@goldap.pl lub pisemnie na adres Administratora.

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można znaleźć na stronie
www.goldap.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski” lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim
w Gołdapi.

….....................................................
(data, godzina)

…......................................................
(własnoręczny podpis)

