
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 405/18 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA  

DOPIEWSKI  BUDŻET OBYWATELSKI GMINY DOPIEWO  
NA 2019 ROK 

 
Oddaję swój głos na zadanie do realizacji w ramach Dopiewskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 r.  
Uwaga: głosujący może oddać tylko 1 głos, stawiając na karcie tylko jeden znak „X” - w  wybranym 
przez siebie polu  po lewej stronie karty.  
 
Zadania w ramach grupy I sołectw : Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo – lista projektów: 
□ 1. Kulturalna Dąbrówka 
□ 2. Strefa Rodzinna Dopiewo 
□ 3. Kolorowe boisko 
□ 4. Skatepark Skórzewo for us 
□ 5. Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie 
trawiastego boiska do gry w piłkę nożną 
 
 
Zadania w ramach grupy II sołectw:  
Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo – lista projektów: 
□ 1. W zdrowym ciele zdrowy duch, bieżna i rower to nasz druh 
□ 2. Sport i bezpieczeństwo 
□ 3. Tato bądź tatą 
□ 4. Rodzinny Zakątek – plac zabaw ze strefą dla młodzieży – etap I 
□ 5. Aktywne i estetyczne centrum Konarzewa – rewitalizacja i zagospodarowanie 
 
 
Zadania w ramach grupy III sołectw: Gołuski, Trzcielin, Więckowice – lista projektów: 
□ 1. Rowerowy plac zabaw - pumptrack 
 
 
 
Dane kontaktowe: 
 
 1. Imię i nazwisko osoby głosującej     2.  Nr PESEL osoby głosującej 
(drukowanymi literami) *                                                               

                         
……………………………………...                                                                                   
(czytelnie) *          4.  Adres e-mail 
 
3. Adres zamieszkania                                       
(drukowanymi literami) *         ………………………………..……… 
 
………………………………..……….………………………………………………..          

           



Oświadczenia i zgody 
1) Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Dopiewo. * 
 
…………………… 
Data i czytelny podpis 

  
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu. * 
  

…………………… 
Data i czytelny podpis 
 
3) Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. * 
 

…………………… 
Data i czytelny podpis 
 
 
* - POLA OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA  
 
Podając adres e-mail zostaniesz poinformowany o wynikach głosowania. 
 
Uwaga: Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych 
okoliczności: 1) głos oddano na więcej niż 1 projekt;   2) głos oddano na innej karcie niż 
niniejszy wzór;  3) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu; 4) wpisane w karcie 
imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, błędne lub jest ich brak; 5) głos odda osoba 
nie będąca mieszkańcem Gminy Dopiewo; 6) karta do głosowania lub oświadczenie nie zostały 
podpisane. 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 405/18 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH  DOPIEWSKI  BUDŻET OBYWATELSKI 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dopiewo z siedzibą w 62-070 
Dopiewo ul. Leśna 1c, który reprezentuje Gminę Dopiewo i jest kierownikiem Urzędu Gminy Dopiewo. 
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dopiewo jest możliwy poprzez e-mail 
iod@dopiewo.pl. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane dotyczą na 
przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie 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 przesyłu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa 
miejscowego (Uchwała Rady Gminy Dopiewo w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego). 
 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, 
dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne 
oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu 
danych osobowych. 
 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w Instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której 
dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo w sprawie budżetu 
obywatelskiego. 
 

pawel
Tekst maszynowy
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