Karta do głosowania
na projekty do Budżetu Obywatelskiego
Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019
UWAGA! Kartę należy wypełnić w sposób czytelny. Głosujący może wybrać dwa projekty z listy:
jeden z listy projektów inwestycyjnych i jeden z listy projektów pozostałych. Dopuszczalne
jest dokonanie wyboru tylko jednego projektu

Dane obowiązkowe:
Imię i nazwisko
PESEL
ulica

Adres zamieszkania

nr domu

nr mieszkania

–

kod pocztowy

poczta

Oddaję swój głos na następujące projekty:
A. W kategorii „projekty inwestycyjne” (stawiamy znak X przy jednym projekcie z tej kategorii)

Lista projektów inwestycyjnych
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce na
postawienie
znaku X

Nazwa projektu

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa
Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac
zabaw w sołectwie Kawęczyn
Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu
publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Konstancinie-Jeziornie
Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach

Proszę odwrócić na drugą stronę!
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B. W kategorii „projekty pozostałe” (stawiamy znak X przy jednym projekcie z tej kategorii)

Lista projektów pozostałych
Lp.

Miejsce na
postawienie
znaku X

Nazwa projektu

1P.

Szyjący Cieciszew – warsztat, nauka szycia

2P.

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

3P.

Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki chorób serca,
nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy
u dzieci

4P.

Gimnastyka i taniec w Opaczy

5P.

Dni Kultury Francuskiej

6P.

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– kultura, integracja w Bielawie

7P.

Konstancin przyjazny seniorom

8P.

Klub kaligraficzny „Littera”

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań
9P. słowno-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach
gminy z udziałem artystów
Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć
10P. rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny
„Zdrowy kręgosłup”
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520
Konstancin-Jeziorna i są one podawane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL w celu przeprowadzenia
głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie i celu. Jestem świadomy(-ma) przysługującego
mi prawa do cofnięcia w dowolnym momencie niniejszej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 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
Skrócona klauzula informacyjna:
 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna;
 Dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 22 484 23 00,
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. 605 976 900; e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl;
 Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się: na stronie internetowej
konstancin.budzet-obywatelski.org oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna).
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