
KARTA DO GŁOSOWANIA 

w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok, 
przeprowadzonych w dniach 27 sierpnia 2018 r. – 21 września 2018 r. 

1. Głosować  mogą  stali mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, którzy w dniu  głosowania 
ukończyli 18 lat. 

2. Aby prawidłowo zagłosować należy: 

a) w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania: 

- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres stałego miejsca zamieszkania, 

- wpisać datę głosowania i podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem, 

b) wpisać datę i podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem pod klauzulą informacyjną dotyczącą 
ochrony danych osobowych, zamieszczoną w punkcie 7 karty do głosowania, 

c) oddać głos na jeden projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM 
zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania. 

3. Zasady głosowania: 

- Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM 
zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania, stawiając znak „X" w kolumnie „WYBÓR" w wierszu, 
w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu. 

- Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz. 

4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

- głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt, 

- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska albo numeru PESEL lub adresu 
miejsca stałego zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne, 

- podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne z danymi w ewidencji ludności, 

- głosujący w punkcie 5 karty do głosowania nie wypełnił daty głosowania oraz nie podpisał się czytelnie 
imieniem i nazwiskiem,  

- zamieszczona w punkcie 7 karty do głosowania klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych 
osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych nie została opatrzona datą i nie została 
czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem przez głosującego, 

- głosujący w dniu głosowania nie ukończył 18 lat. 

Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę z 
najwcześniejszą datą głosowania, druga i kolejne karty nie będą brane pod uwagę, a głos oddany na kolejnych 
kartach jest nieważny. 

5. DANE OSOBOWE I PODPIS GŁOSUJĄCEGO (wypełnia głosujący) 
 

Dane dotyczące głosującego: 
Imię:…………………………………. 
 
 
Nazwisko: ……………………………………. 
 
 
PESEL: 
 

 
Data głosowania (dzień, miesiąc, rok): 

 
 

………………2018 r. 
 
 
 
 

Własnoręczny, czytelny podpis głosującego: 
 
 

…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
 

           

ADRES MIEJSCA STAŁEGO 
ZAMIESZKANIA: 
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 



6. WYKAZ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2019 ROK, 
PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM. 

 

 
 

L.P. 

 
NAZWA PROJEKTU (TYTUŁ 
PROJEKTU NADANY PRZEZ 

POMYSŁODAWCĘ) 

 
LOKALIZACJA PROJEKTU 

KOSZT 
PROJEKTU* 

(w zł) 

WYBÓR 
(miejsce na 
postawienie 
znaku „X") 

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA STRONIE ŚLĄSKIE: 

 
1 
 

Instalacja urządzeń fitness do 
aktywności na świeżym powietrzu 

Stronie Śląskie – działka nr 551 
(plac zabaw przy ul. Kościuszki) 

 
19.958,26 

 
 

 
2 

 
Statek Diasa – budowa placu zabaw 

Stronie Śląskie, ul. Świerkowa (dawny 
plac zabaw przy ul. Świerkowej 44-46) 

 
19.999,00 

 

 
3 

Siłownia zewnętrzna na Placu Zabaw 
przy ul. Dolnej 

Stronie Śląskie, plac zabaw  
przy ul. Dolnej (część działki nr 136/7 i 

54, obręb Stronie Miasto)  

 
19.130,00 

 
 

 
4 

Zakup defibrylatorów AED do miejsc 
publicznych dla nieprzeszkolonych 

użytkowników 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., 
Centrum Turystyki, Edukacji i Kultury 

 
19.648,00 

 

 
5 

 
Osiedlowy plac zabaw 

Teren zielony na osiedlu Morawka, 
działka nr 554/94 

 
16.559,28 

 
 

 
6 

Modernizacja strefy aktywności przy 
istniejącym korcie tenisowym 

Stronie Śląskie, kort tenisowy przy ul. 
Morawka 20 

 
18.920,92 

 

 
7 
 
 

 
Mini park linowy – aktywny plac zabaw 

Stronie Śląskie,  
ul. Krótka 5/ul. Żeromskiego 6 

 
19.699,00 

 
 

 
8 
 
 

Rozbudowa parkingu o 10 miejsc 
postojowych przy ul. Żeromskiego 

 
Stronie Śląskie, ul. Żeromskiego 

 
20.000,00 

 

 
9 

 
Rozświetlić tradycję – dekoracje 

świąteczne 

Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna i ul. 
Żeromskiego 

 
19.392,18 

 
 

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENACH WIEJSKICH GMINY STRONIE ŚLĄSKIE:  

 
1 

Oświetlenie dróg gminnych w Starym 
Gierałtowie lampami led 

 
Drogi gminne w Starym Gierałtowie 

 
20.000,00 

 
 

 
2 

 
Głową muru nie przebijesz 

Działka sołecka nr 5/1  
w Starej Morawie  

 
20.000,00 

 
 

* Przedstawione koszty projektów mają charakter szacunkowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję: 
 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę przy ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim. 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. 
Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Z inspektorem ochrony 
danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres 
e-mail: iod@stronie.pl. 

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA - Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów 
przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 
2019 rok, zakres danych: (imię, nazwisko, adres miejsca stałego zamieszkania). Podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest - udzielona zgoda. 

5. ODBIORCY DANYCH - Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 
6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ- Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH - Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z 
oznaczeniem kategorii archiwalnej w jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy 
lub do czasu cofnięcia zgody. 

8. PRAWO PODMIOTÓW DANYCH - Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - W przypadku 
wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH - Pani/Pana dane będą przetwarzane 
na podstawie - udzielonej zgody. 

11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH - Podane przez 
Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie do 

głosowania w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1). 
 
 
 
……………………………..     …………………………………. 
                  data                 czytelny podpis (imię i nazwisko) 


