KARTA DO GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK
Zasady głosowania:
1. głosować może każdy mieszkaniec Miasta Malborka,
2. głosujący wybiera maksymalnie 3 projekty „Duże” i 3 projekty „Małe” z poniższej listy,
3. wyboru projektów dokonuje się stawiając znak X w kratce przy wybranym projekcie, w kolumnie „Wybór”
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1. na karcie wybrano więcej niż 6 projektów łącznie lub więcej niż 3 projekty w danej kategorii,
2. numer PESEL jest nieprawidłowy lub nieczytelny
3. oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane

Projekty „Duże” (max. 3 głosy)
Lp

Tytuł projektu

Koszt Wybór

Projekty „Małe” (max. 3 głosy)
Lp

Tytuł projektu

Koszt Wybór

1

"Psi Park" - budowa dużego ogrodzonego
wybiegu dla psów z urządzeniami do
140 000
zabaw

1

Letnie kino pod chmurką

25 000

2

Mistrzostwa Świata w Sportowych
Walkach Rycerskich

190 000

2

Świąteczna iluminacja na ulicach
Malborka

25 000

3

Powiększenie i modernizacja lodowiska

191 500

3

"Malborskie krasnale - Rozbudowa"
- instalacja figurek postaci
związanych z historią miasta

25 000

4

Plac sportowo-rekreacyjny "Polana"

199 500

4

Bajkowy Dzień Dziecka

25 000

5

Przestrzeń rekreacyjno - sportowa
"Kałdowo" etap II

196 392

5

Przestrzenny napis „Malbork”

25 000

6

Utworzenie ciągu komunikacyjnego na
ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego

180 200

6

Zielone przystanki autobusowe

17 000

7

Wykonanie oświetlenia ulicy
w sąsiedztwie SP Nr 3

200 000

7

Wieczorki taneczne w Parku
Miejskim - cykl letnich zabaw na
"amfiteatrze"

25 000

8

Ostatni etap modernizacji boiska typu
Orlik przy SP3

50 000

8

I Malborska Olimpiada Gier
Podwórkowych - Rodzice pokazują
dzieciom i wnukom, jak się kiedyś
bawili

25 000

9

Wykonanie oświetlenia
na ulicy Sympatycznej

68 285

10

Powstanie oświetlenia
na ul. Księżycowej

65 271

11

Przełożenie trylinki lub jej wymiana przy
ulicy Benedykta Dybowskiego

Ilość głosów oddanych na projekty Małe

200 000

Ilość oddanych głosów na projekty Duże

Podpisz oświadczenie na odwrocie

Numer PESEL osoby głosującej (czytelnie)

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Malborka i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Malbork, z siedzibą w Malborku, Plac
Słowiański 5
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu: 55 629 04
03 lub adresem e-mail: iod@um.malbork.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji procedury
Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot obsługujący platformę https://malbork.budzetobywatelski.org
5. Wykorzystane papierowe karty do głosowania wraz z zawartymi w nich danymi zostaną
komisyjnie zniszczone po zakończeniu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego.
6. Dane z platformy https://malbork.budzet-obywatelski.org zostaną usunięte niezwłocznie
po ustaleniu wyników głosowania
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w wymaganym
zakresie spowoduje nieważność oddanego głosu na projekty Budżetu Obywatelskiego.
Data i godzina
………..……..……

Podpis
……………….………………

