
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy Praszka  
na 2020 rok 

 
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać jedno zadanie inwestycyjne oraz/lub 
jedno zadanie dot. organizacji lub dofinansowania imprez sportowo – 
rekreacyjnych lub kulturalnych z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" 
w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór" w części dot. zadania inwestycyjnego oraz 
w części dot. organizacji lub dofinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych lub 
kulturalnych, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także 
podpisać zawarte na karcie oświadczenie. 
 
Zasady głosowania: 
1) głosujący wybiera tylko jedno zadanie inwestycyjne oraz tylko jedno zadanie dot. 

organizacji lub dofinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych lub kulturalnych 
z poniższych list, dopuszczalne jest również oddanie głosu tylko na jedno zadanie 
(wówczas drugie zadanie zostawiamy puste). 

2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadania wpisane na listę do 
głosowania budżetu obywatelskiego. 

 
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna  
z poniższych okoliczności: 
1) na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie inwestycyjne bądź więcej niż jedno 

zadanie dot. organizacji lub dofinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych lub 
kulturalnych, 

2) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadania lokalne 
(papierowo bądź jednocześnie papierowo i elektronicznie przez Internet), 

3) numer PESEL jest niepoprawny 
4) oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane. 
 
Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie): 
 
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 



ZADANIE INWESTYCYJNE 
 

PROSIMY ZAZNACZYĆ „X" w kolumnie „Wybór" 

Nr Identyfikator Zadanie Wybór 

2. 1/2020 Plac parkowo-rekreacyjny nad Wyderką  

2. 2/2020 
Ogólnodostępny parkowo - rekreacyjny plac zabaw 

w Ganie 
 

3. 3/2020 Remont Parku Ruskiego  

4. 4/2020 

Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach 

poprzez utworzenie boiska do piłki siatkowej  

i nożnej, zjazdu linowego oraz strefy rekreacji 

 

5. 5/2020 Strefa rekreacyjna z siłownią zewnętrzną  

6. 6/2020 
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Strojcu 
 

7. 7/2020 
Doposażenie strażaków OSP w Praszce  

w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej. 
 

 
ZADANIE  

ORGANIZACJA LUB DOFINANSOWANIE IMPREZ SPORTOWO 
– REKREACYJNYCH LUB KULTURALNYCH 

 
PROSIMY ZAZNACZYĆ „X" w kolumnie „Wybór" 

Nr Identyfikator Zadanie Wybór 

1. 1A/2020 
Organizacja imprezy cyklicznej "Strojecka Majówka 

- 2020" 
 

2. 2A/2020 Gminny "Dzień Dziecka" w Brzezinach  

3. 3A/2020 Dożynki Gminne 2020 r.  

 
  



 
OŚWIADCZENIE 

1) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Praszka, który/a ukończył/a w dniu głosowania  
16 lat. 

2) Oświadczam, iż jednokrotnie oddałem/am głos w trakcie niniejszego głosowania. 
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu 

obywatelskiego na 2020 rok, zgodnie z 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 
budżetu obywatelskiego na stronie www.bo.praszka.pl oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach 
budżetu obywatelskiego w formie papierowej jest Gmina Praszka. 

4) Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w  Gminie 
Praszka 

Treść klauzuli 

W związku z realizacją wymogów 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 (art. 13 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych (począwszy od dnia 25 maja 2018 r.): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Praszka Plac Grunwaldzki 13 46-320 
Praszka,  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  - iod@praszka.pl, tel. +48 34 35 92 482 
3. Pan/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, zawartych umów 

oraz na podstawie udzielonej zgody, 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie 
stosownych umów podpisanych z Gminą Praszka przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem jest Burmistrz Praszki. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
 prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim 

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie 
usprawiedliwionego interesu Administratora, 

 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych 
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które 
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 

 
 
 
Data:  ………………………… Podpis: ………………………………………… 

 
Dziękujemy za udział 

mailto:iod@praszka.pl

