Załącznik nr 3
do Regulaminu Budżetu Partycypacyjnego
Gminy Konstancin-Jeziorna

Karta do głosowania
na projekty do Budżetu Partycypacyjnego
Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021
UWAGA! Kartę należy wypełnić w sposób czytelny. Głosujący może wybrać dwa projekty z listy:
jeden z listy projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z listy projektów pozostałych.
Dopuszczalne jest dokonanie wyboru tylko jednego projektu

Dane obowiązkowe:
Imię i nazwisko
ulica

Adres zamieszkania

nr domu

nr mieszkania

kod
pocztowy

–

Miejscowość

Oddaję swój głos na następujące projekty:
A. W kategorii „projekty inwestycyjno-remontowe”

(stawiamy znak X przy jednym projekcie z tej

kategorii)

Lista projektów inwestycyjno-remontowych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa projektu
Szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków
Wykonanie projektu i modernizacji placu zabaw we wsi Piaski, tj. zakup
urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania
Założenie reprezentacyjnej łąki przed ratuszem miejskim
Park trampolin
Zielony Cieciszew
Budowa budynku na cele społeczno-kulturalne w sołectwie Kawęczyn
Wymiana pokrycia dachowego, bram garażowych oraz przeprowadzenie
prac remontowych w strażnicy OSP Skolimów
Bezpieczny Cieciszew
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Miejsce na
postawienie
znaku X

Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec. Utworzenie pomieszczenia
9. specjalistycznej chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż.
z gminy Konstancin-Jeziorna
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą
10.
Pułaskiego a ulicą Chylicką
Kaczkomat na Mirkowie
11.
12.

Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli

Doposażenie jednostki OSP Cieciszew w sprzęt strażacki służący do
ratowania życia wraz z dostosowaniem wozu bojowego
Wymiana instalacji grzewczej w budynku OSP w Bielawie i świetlicy
14.
wiejskiej
13.

B. W kategorii „projekty pozostałe” (stawiamy znak X przy jednym projekcie z tej kategorii)

Lista projektów pozostałych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa projektu

Miejsce na
postawienie
znaku X

Szyjący Cieciszew - warsztaty - zajęcia rękodzielnicze
Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych
Dni kultury francuskiej
Jazzowe Lato w Altanie
Zajęcia kaligraficzne - Klub Kaligraficzny "Littera"
Zioła gminy Konstancin-Jeziorna: nasi przyjaciele i nieprzyjaciele

Koncert - podziękowanie dla Tych, którzy pomagali nam w okresie
7. pandemii koronawirusa
HIP-HOP Festiwal 2021
8.
9.

Angielski nie wyklucza - nauka języka angielskiego dla mieszkańców

Słomczyn ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, Zumba, Stretching. Promocja
10. aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna
Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków
11.
12.
13.
14.

Gimnastyka i taniec w Opaczy
Klub Talentów Warsztatownia na Grapie
Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w celu realizacji Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin- -Jeziorna na rok 2021
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Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy KonstancinJeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; skrytka ePUAP:
/4576mqsekc/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@konstancinjeziorna.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego
2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjnoorganizacyjną Urzędu i będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji – jednolitego rzeczowego wykazu akt
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
3) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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.

...........................................................................................
Czytelny podpis głosującego
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